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VOORREDEN.
4^^f^^%Er\ Menfch, het Hoofd van alle Schepze-

^Xd^^ len , is de befchoiiwing der Natuur als

4Ao^;f aangebooreii. Zo dra hy ter Wereld komt
^ë^^-^é^

is hy begaafd met Zmtuigen; doch even

als iemand, die van een verren afftand onzen Aard-

kloot befchouwde, zo verwarren zig, voor zyn Ge-

2igt, de Voorwerpen ondereen , totdat zyne Oogen

opgehelderd, zyne Zinnen in Vryheid geraakt, en,

-dat meer is, door 't Verftandbeftuurdzynde, hem in-

leiden ter onderzoeldnge van Gods Werken.

Hier vindt zyn Geeft een ruim Veld om inde Won-

deren van \ Heel-al uit te weiden ; zyn Ziel een on-

uitputbaaren bronader om den Schepper te verheerly-

ken. Maar, hoe dwarrelen zyne Zinnen door de on-

telbaare menigte van Schepzelen, die hem omringen?

Hy ziet de Lugt vervuld met kweelènd Pluimgediert

,

met Vlinders, Vliegen: den Aardbodem bedekt met

Boomen en PlantgewafTen , w^aar van de Bloemen zyn

reuk aandoen^ de Bladen en Vrugten tot Spyze die-

Ben voorbem niet alleen , maar voor een menigte Vier-

voetige en Kruipende Dieren , Rupfen, Wormpjesen

andere Infekten: het Water krielende van Viflchen,

€n veelerley Diertjes byna onzigtbaar klein.

Tot dus verre heeft hy (legts eene zeer Oppervlak-

kige Kennis van 't gefchapene. De menigte en ver-

fcheidenheid der Schepzelen rukt hem in verwonde-

* 3 . ^^*«S-



VOORREDEN.
ring: of liever brengt hem in verwarring: ofeindelyk

doet hem 't Oog afwenden van de Schepselen , en de-

zelven met veragting aanzien^ alleen de zodanigen

uitgezonderd, die hy tot zyn nooddiaift en beftaan^

tot zyn vermaak of voordeel liefkooft. De wonder-

baare Geftaltewifleling der Muggen, Vliegen en Ka-

pellen, by voorbeeld, is hem geen aanmerking waar-

dig: hy veragt , verjaagt, vernielt deeze Diertjes^

om zig enkel op te houden met den Zyde-Worm. Van

't wild Gedierte heeft hy, om dat het hem benadeelt,

een afgryzen; hoewel hun Lighaam fraaijer, hunne

Huid fierlyker gefprenkeld , hunne vlugheid en kragt

oneindig grooter is, dan die der fchoonfte Oflen en

Paarden. Van de Vogelen zal hy die verkiezen , wel-

ken hem door hun Vieefch of Eijeren, Gezang of

Pluimagie , behangen ; van de Viflchen alleen die eet-

baar zyn. Hy agt de Planten en Boomen , die in 't

wilde groeijen , naauwlyks zyner opmerking waardig

:

terwyl hy anderen, die dikwils minder fraayzyn, om
hunne vreemdheid in de Tuinen aankweekt. Hoe
fchoön ook de Graslanden praalen met eene weerga-

iooze verfcheidenheid van Bloemen , zy worden zon-

der opmerking afgemaaid.

Sommige dingen egter dwingen den Menfch, als 't

ware , om zynen aandagt nader op de Schepzelen te

veftigen. In het bejaagen van zyn Voedzel, Woo-

i^ing en Kleeding ; tot veeleriey gebrtiiken van de Sa-

men^



VOORREDEN.
meiileeving; tot zyn enkel Vermaak, Liefhebbery en

Welluft; vindt hy zig dikwils genoodzaakt , de Die-

ren, Planten, Aard- en MynilofFen , van elkander te

onderfcheiden, In de groote Dieren openbaaren zig

de Kenmerken tan de alleronkundigften door de ge-

vi^oonte , doch in de kleinere zyn zy zo blykbaar niet,

en in de Gekorven Diertjes baaren zy zelfs moeielyk-

heid aan den fcherpziendften Waarneemer. Hoe noo-

dig ondertufTchen is die onderfcheiding, om zig voor

\ nadeel der Verfcheurende en Vergiftige Dieren te

hoeden ? In de Boomen en PlantgewafTen is dit

allerblykbaarft. Veelen hebben zig onherftelbaar be-

droogen gezien , doordien zy de Wortelen en Bla-

den der Dolle Kervel niet van die van andere Plant-

gewafTen, naar dezelve gelykende, willen te onder-

fcheiden.
'

In de Aard- en MynftofFen is de kennis van derzel-

ver Kenmerken niet minder noodig. Als iemand de

Ingewanden van 't Aardryk doorwroet , ontmoet hy

niet alleen menigerley Zeldzaamheden , die opmer-

king verdienen , maar hy vindt 'er Steenen tot den

Huisbouw; Steenkolen en Veen-Aarde tot Vum-fto-

king ; Kryt , Leem , Mergel en andere Stoffen tot

veelerley gebruiken. In fommige Bergagtige Landen

leggen de Steenen met verfcheide Bedden, even gelyk

men in de Moeraffige Streeken zulke Laagen vindt van

Aarde, Veen, Kley, Zand en Schulpen: in anderen

* 4. maa-



VOORREDEN.
maatèn zy onuitpucbaare Groeven uit. Hier en daar

vindt men gehcelc Bergen van Arduin , IVIanner en

anderen Bouwfteen : fonimigen , die in hun binnen

-

lle, ja op de toppen zelfs, een menigte Schulpen eii

andere Zee-Schepzelen bevatten.

' De onderfcheiding van alle deeze Stoffen is gemak-

kelyker dan die der Mineraalen , welken-, hoe nuttig

ook tot het gebruik der Samenleeving, veelal in hun-

ne Erts als met een Schors omwonden zyn, die ze voor

een onkundig Oog geheel onkenbaar maakt. Welk

een verfcheidenheid leveren niet deErtfenuit, naar

dat zy door de Natuur op verfchillende manieren , met

Aard- Steen- en Zwavelftoffen , zyn vermengd; naar

dat zy op verfchillende wyzen in Steenen, als hunne

Vormen, zyn gegooten of gegroeid; naar dat zy, aan

Kryftal hunne kleur en zelfllandigheid mededeelende

,

Edele Gefteenten formeeren, die het Oog door hun-

ne Schoonheid verrukken ; of zelf op de wyze van

Kryftallen groeijen , of als Boompjes maaken door

hunne Takfchietingen , ja de konftige Bloemen der

Scheikonf!: volmaakt nabootfen of overtreffen.

Niet minder ftaat een Menfch verwonderd , die de

Wateren doorzoekt. Hier vindt hy een menigte van

Schepzelen , die nuttig zyn tot Levens-onderhoud:

maar ook anderen die te fchuuwen zyn alsdepeft. Hy
vindt 'er, die in grootte alle de andere Schepzelen op

den Aardbodem overtreffen: hy vindt 'er, die in hunne



VOORREDEN.

byna onzigtbaare kleinheid het wcnderlykfte bevatten,

dat op den Aardkloot ooit is ontdekt. Ik heb het Ra-

derdiertje , de Polypen en dergelyke Schepzeltjes
,

die men gemeenlyk Piantdieren noemt, hier op 't oog.

Wat werpt de Zee niet een menigte van Schulpen aan

den Oever: hoe groot een getal bevat zy niet van Ge-

drogtelyke Viiïchen, die van de Verflinding leeven en

fchadelyk zyn ? Hoe noodig is 't derhalve dat men

deeze kenne, om zig daar voor te hoeden; de an-

deren , die nuttig zyn , oiji zig daar van tot nood-

druft of voordeel te bedienen ?

Nog een andere reden is 'er, die den Menfch op

het kragtigfte moet aanfpoorcn tot de kenniiïè der

Natuurlyke Historie. De Beeflen nuttigen de Krui-

den, Aard- en Boomvrugtcn, w^elken het milde Aard-

ryk hun voortbrengt ; doch zy heften het Hoofd naauw-

lyks op , om den Hemel te aanfchouwen , die de

vrugtbaarheid aan de Aarde mededeelt: zy kennen den

Schepper niet , die hun gefchapen heeft , noch de

Almagtige Goedheid, die hun onderhoudt. Wy, viien

het gegeven is de Wysheid van het Opperwezen te

bemerken , zouden wy nalaatig zyn hetzelve te ver-

heerlyken? Men kan, weliswaar, niet zeggen, dat

de Majefteit van God door onze Eerbiedingen wordt

vergroot ; maar dit is zeker , dat onze pligt daar door

niet vermindert, om alles aan te wenden, 't geen ons

Eerbied voor hem kan inboezemen. En wat is dien-

"^5 m^



VOORREDEN.
fliger daar toe , dan een naauwkeuiig Onderzoek der

Schepzelen, uit welken de eeuwige KragtenGodlyk-

lykheid van 't Opperwezen van de grondlegging der

Wereld aan , zo de Heilige Schriftuur ons leert , wordt

gekend en doorzien.,

Ook vindt ieder een , die zig met een kundig Oog

,

dat met de noodige Werktuigen is gewapend , op de

befchouwing der Schepzelen toelegt, zyne moeite ry-

kelyk vergoed, door 't vermaak, dat hem zulks toe-

brengt. Hoe ftaat hy verbaasd , dat de kleinfte Schep-

zekjes, die de Gemeene Man veragt, vertreedt en

zyner opmerking onwaardig oordeelt , de konftigfte

Werkftukken , van Menfchen Handen , ver te boven

gaan ? Hy vindt 'er een Samenweefzel , welks fynte , hoe

naauwkeuriger befchouwd, hoe fraaijer zig vertoont:

een Stofte die inluifter, in kleuren en in aardigheid,

geen weergaa heeft : een Lighaamsgeftel 't welk door

de vlugheid zyner beweegingen onnavolgbaar is : om

kort te gaan , hy oordeelt dat de kleine Wereld , in haare

kleinheid, meer Wonderen bevat dan de groote!

Voeg hier by de nuttigheid, welke het onderzoek

der Schepzelen aan de Samenleeving toebrengt. Wat

een Licht heeft niet de Ontleeding van levendige Die-

ren verfpreid over 't Geftel en de Werking der in- en

uitwendige deelen van 't Menfchelyke Lighaam ? Met

welk een Schat van Geneesmiddelen heeft de Kruid-

kunde ons verrykt? Hoe groot is het gebruik der Aar-r

den.
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den, Steenen, Metaalen en andere MynllofFen ? Ja;

welk een dienft trekken niet de Konden en Handwer-

ken uit alle de drie Ryken der Natuur?

Deeze of dergelyke bedenkingen hebben al van

ouds eenige voornaanie Mannen aangefpoord, om de

Natuurlyke Historie , uit al hun Vermogen , te be-

vorderen. Arifiöteles boezemde den Grooten Alexan*

der zulk een luft in tot die Weetenfchappen , dat dee-

ze Vorft den Wysgeer eenige duizend Menfchen toe-

fchikte, om onder deszelfs beftuur daar aan te arbei-

den ; waar uit een Befchryving van Natuurlyke Zaa-

ken gefprooten is, in vyftig Boekdeelen vervat. P//-

nius verzamelde alles wat de Schepzelen op den ge-

heelen Aardbodem betrof, zo uit de Werken van dee-

zen Natuurkenner, als van andere Griekfche Schry-

vers ; zo dat men by hem al de merkwaardige Waar-

neemingen vindt , welken ons de Aloudlieid daar om^

trent heeft nagelaten , doch, dat te beklaagen is, zo-

danig met Fabelagtige Hiftoriën en onnaauwkeurige

Befchryvingen ingewikkeld , dat men by geen moog-

iykheid het Waare daar uit fchiften kan.

Na deeze Sehryvers is de Natuurlyke Historie ^

geduurende een reeks vïïn Eeuwen, byna niets gevor-

derd. Aldrovandus Vvras de eerfte , die haar in 't end

der Zefliende Eeuw herleeven deedt , doordien hy

een Verzameling maakte van alle Zeldzaamheden der

Natuur, die te bekomen waren ; waar van het Kabi-

net
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fiec nog te Boiionie bewaard wordt. Deeze vlytige

Liefhebber fpaarde moeite noch koften tot volbren-

ging van zyn oogmerk in deezen ; hy deedt yerfchei-

tie Reistogten en fchreef een menigte Waarneemingen,

zo over de Vogelen , Viervoetige en Kruipende Die-

ren , over de VifTchen en Infekten , als over de Boom-

gewaffen en zelfs over de Metaalen^ Steenen en Mi-

neraalen, die na zyn dood uitgegeven zyn. Gesnerus^

zyn Tydgenoot, heeft in die zelfde Eeuw de Kennis

der Schepzelen, io alle haare deelen, nog ruim zo

veel bevorderd; doordien hy, een zeer kundig Man

zynde , niet alleen in de Taaien en Weetenfchappen

,

maar ook in de Genees-, Kruid- enDierenkunde, het

valfchevanhetv/aarewift ce fcheiden,en niets uitgafof

fchreef, dan waar van hy door eigen Waarneemingen

en getrouwe Berigten was verzekerd, In de kennillë

der PlantgewafTen egter heeft hy het meefte , in die

der Mineraalen het minfte uitgemunt.

De Werken van deeze twee groote Lichten derNa-

TUURLYKE HisTORiE bcflaan veele Boekdeelen , en

brengen door hunne uitvoerigheid den Leezer in be-

lemmering: niet minder dan de Waarneemingen, hier

en daar verftrooid , die in de voorgaande Eeuw door

de Genootfchappen - van Geleerden, in Engeland,

Duitfchland en Vrankryk , opgeregt , befchreeven

Vv^erden. Men hadt, omtrent het begin deezer Eeuw,

de Planten
, gelyk ook de Dieren, in beter fchikkin-

ge
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ge zien brengen ; bekwaamer voor een Leerling, dJe

een algemeene kenniffe tragt te krygen van de Schep-

zelen, en gemaklyker voor een Kundigen , om zig

de Zaaken te herinneren , of eenig Dier of Plantge-

was , te vooren onbekend ^ in zynen Rang te plaat-

zen: doch de nieuwe fchikking van het Samenstelt

DER Natuur werdt nu vyf-en-twintig Jaar geleeden

eerlT: door den beroemden Linn^eus uitgevoerd , na dat

hy de Planten, volgens derzelver Sexen, in order hadt

gebragt. Dit Samenftel , een- en andermaal door dac

Groot Vernuft overgezien, veranderd en vermeerderd^

en nu voor de tiende maal geheel hervormd uitgege-

ven, heb ik tot eenen Grondllag van het tegenwoor-

dige Werk uitgekoozen.

Behalve de Werken van alle bekende Schryvers o^

ver de Natuurlyke Historie , heeft deeze beroemde

Heer nog andere en zeer groote Hulpmiddelen ge-

bruikt, om zyn Samenftel te voltooijen. De Verza-

melingen van uitlandfche Dieren , zo in 't Kabinet des

Konings van Sweeden , als in dat der Akademie van

Upfal'j die van Infekten, Schulpen, Steenen, Min^-

raalen en veeierley andere Zeldzaamheden , in de Ka-

binetten van de Koningin , van de Heeren l^ejfin^, de

Geer en van de Akademie van Stokholm , hebben hem

een ryken Voorraad aan de hand gegeven , die hy door

zyne Reistogten , in Lapland^ DaJekarlie , Oeland^

Cothland en andere Landfchappen van Sweeden
,
groo^

te-
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telyks heeft vermeerderd. Daarenboven heeft hy^ in

deeze laatfte Uitgave , nog het behulp gehad van de

Reizen van elf zyner Leerlingen , zeer kundige Man-

nen, die, als zo veele Zendelingen tot voortplanting

der Natuurlyke Historie , byna den geheelen be-

kenden Aardkloot doorgereisd, en met den roof van 'c

Ooften en Weden , Zuiden en Noprden , de Kabinet-

ten der Natuurbeminnaaren verrykt hebben.

De Natuurlyke Historie heeft tot haar Onder-

werp alle Schepzelen , die op de Oppervlakte van

=den Aardkloot woonen, en alle faniengedelde Lighaa-

men die de bultende Schorfe van onzen Aardbol

uitmaaken; de Elementen alleen , Aarde, Water,

Vuur eil Lugt , uitgezonderd. Deeze Schepzelen

worden thans verdeeld in drie Ryken der Natuur,

naamelyk

Steenen , waar onder men begrypt alle Lighaa-

men, die uit een enkele famenhooping van deelen

fchyiien te beftaan, qu geen Leven noch Gevoel

hebben.

Plantgewassen , dat gcwerktuigde Lighaamen zyn,

wel leevende doch zonder GevoeL

Dieren , zynde ook gcwerktuigde Lighaamen ,

doch mef Leven en Gevoel^ beiden^ begaafd.

Een onderzoeker der Natuur zou , op deeze wyze

,

van het eenvoudigfte beginnen moeten; even gelykde

Schepper eerft de A^rde, vervolgens de Kruiden, 4e

Die-



VOORREDEN,

Dieren verder, en eindelyk den Menfch, als het vol-

maakfte Schepzel, geformeerd heeft. . Men befpeurt

daar in de aanbiddelyke Wysheid van het Opperwe-

zen ; dewyl de Aarde noodig was tot een Grondfteun

van alle Schepzelen, die op dezelve leeven; de Krui-

den vereifcht werden tot onderhoud der Dieren, en

de Dieren ftrek'ken moeften ten dienfte van den MenfcE

Maar in de befchryving der Schepzelen , die het On-

derwerp van de Natuurlyke Historie zyn , is het

gevoeglyker van de volmaakrten te beginnen , ten

einde de genen , die minder volmaakt zyn , daarmede te

vergelyken. Zulk een Manier, hoe moeijelyk zy in

den eerften opflag fchyne, baart in 't vervolg veel ge-

mak: dewyl men anders zou moeten voortgaan byge-

duurige opklimming.

De Heer Linn^us heeft derhalve zyn Samenflel der

Natuure op die wyze gefchikt , dat in hetzelve eerS

het Ryk der Dieren, dan dat der Planten, en ein-

delyk dat der Steenen en Mineraalen , befchreeven

wordt. Hy heeft ieder Ryk verdeeld in Klajfen , ie-

der KlafTe in Rangen^ ieder Rang in GeJIagten en ie-

der Geflagt in Soorten^ en fomtyds wieder eene Soort

in Verfcheidenheden. Alle deeze Hoofd- en Onder-

deelingen zyn door byzondere Naamen en Kenmerken

onderfcheiden ; gelyk men , ten opzigt van de Dieren^

reeds in dit Stuk kan zien.

Ik volg zyne Handleiding in dit Werk; doch dewyl,,

federt
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{edert de Eerfle Uitgaven van zyn Samenflel, wylcrf

de Dantziger Heer Klein ^ die toen aan de Viiïchen be-

zig w^as, zig ook op andere deelen van 't Ryk der

Dieren toegelegd, en van de Viervoetigen en Vogelen

weder een andere Rangfchikking gemaakt heeft; ge-

lyk de Franfche Heer Brijfon^ gewezen Opziender

van 't uitmuntende Kabinet van Réautnur ^ nog voort-

gaat te doen; zo heb ik dienftig geoordeeld daar van

in dit Werk ook gebruik te maaken ; ten einde men

'er dus de Denkbeelden van drie voornaame heden-

daagfche Natuurkenners, omtrent de Rangfchikking

der Dieren , byccn zou hebben. Het zelfde zal om-

trent de Vogelen , ViiTchen , Infekten , en de andere

deelen der Natuürlyke HisTomE, zo veel doenlyk

is, ook in agt genomen voorden.

De Befchryving van den Menscii is in dit Stuk, uit

hoofde van algemeene nuitigheid en aanbelang, zeer

uitvoerig behandeld. Eeril heb ik zyn e Kenmerken

volgens den Heer Linnaus opgegeven, Avaar doorhy,

ten opzigt van zyne Ligliaamsgeftake , van de andere

Dieren onderfcheiden is: voorts befehryf ik de Wan-

ftalligheden, die men onder de Menfchen ontmoet

;

de veranderingen, welken de Menfch van zyne Ge-

boorte af tot aan de VolwalTenhcid ondergaat; en dp

verfcheidenheden , die 'er voorkomen in de Aart ea

Levensmanier der Menfchen op den geheelen Aardbo-

dem, volgens den Heer de Buffon. Daar op heb ik een
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beknopte Ontleedkundige Befchryving van ons Lighaam

laaten volgen, en inzonderheid de nieuwe Denkbeel-

den, tenopzigtvandeVoortteeling, zo omzigtig, als

my mooglyk was , voorgefteld. Eindelyk heb ik

onderzogt , welke nuttigheid men van fommige Lig-

haamsdeelen of Uitwerpzelen hebben kan in de Ge-

neeskunde en tot andere Gebruiken der Satiienleeving*

Op dergelyke manier gaa ik te werk nietdeBefchry-

'

vingen der Dieren, en meen dus ook met de overige

Schepzelen, elk naar zyn aart , te vervolgen. Ik heb

de Gejlagtnaamen van den Heer Linnaus verduitfchc

en in den Text gebragt, voegende daarnevens de La-

iynfche Bynaamen^ die hy aan ieder Soort geeft, op

den kant derBladzyden, en onder *de Bladzyden ftel ik

de Naamen, met welken zy by de Autheuren bekend

ftaan en te vinden zyn , volgens de aanhaaling van

Linnaus. Somtyds voeg ik 'er in den Text ook de

Geflagtnaamen by, die door de Heeren Brisfon en

Klein aan deeze Dieren gegeven zyn , of Soorten en

Verfcheidenheden , die door i///»ij?^5nietbefchreeven

waren; en doorgaans gebruik ik, tot opheldering, de

Werken van deeze en andere voornaame Autheuren,

inzonderheid wat de Afbeeldingen betreft. De Lig-

haamsgeftalte , Aart, Levensmanier en Eigenfchappeti,

der Dieren , worden in alle Byzonderheden , zo veel

mooglyk, uit de Berigten der hedendaagfche Reizigers

en andere geloofwaardige Schryvers aangeweezen :

*'^ waar
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waar agter ik dan veelal een Oncleedkundige Befchry4

ving, volgens het oordeel van ervaren Mannen 5 vol-

gen laat, befluitende ieder Hoofdftuk telkens met het

nut, dat^men van de befchreeven Dieren trekken kan.

De Befchryving der Dieren zal eenige Stukken van

dit Werk befiaan. Na de Zoögende Dieren, waar on-

cler de Fiefvoetigenm \ algemeen begreepen zyn, zal

ik, volgens de Order van 't Samenstel der Natuurlyke

Hiftorie, de Vogelen, dan de Kruipende Dieren en

anderen, die men Dieren 'van beiderley Leuven noemt:,

verder de Visschen , Insekten en Wormen , befchry-

ven. Dan komen wy tot de Planten, en einde!yk

tot de Steenen en Mineraalen; waar van ik ook de

Kenmerken yEigenfchappen en 't Gebruik, zal aan-

toonen*

Een Werk , van zo groot een omflag en algemeeiie

nuttigheid, als dit, zal mybevrydenvanverfGhooning

te verzoeken, indien 'er iets aan deszelfs volkomen-

heid ontbreeken mogte. Dit kan ik den Liefhebberen

verzekeren, dat het van mynen kant aan geen vlyt zal

haperen , tot behoorlyke uitvoering van hetzelve ; en,'

indien my eenige vooniaame Gebreken voorkomen

Hiogten, zal ik die in de volgende Stukken aanwj^zen:

gelyk ik ook de Liefhebbers verzoeke, hunne Ont-

dekkingen en Waarneemingen, ter voltooijinge van

dit Werk, gunftig mede te deelen»

I N-
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- BESCHRYVING DER DIEREN.'

INLEIDING.
Beschouwing der Dieren in 't Algemeen.

Ds voorirefelykheid der groote , kleine ên al-

lerkleinfte Schepzelen ; hunne verfcheiderley

manieren van f^öortteeJing ; hunne bezorgd'^

heid voor hun Onderhoud en tothehoedin'ghun*

ner jongen f hunne FernieJing door elkander

;

en nuttigheid voor den Menfch ^ zo tot Le*

vens behoeften als in de Geneeskunde,

E Dierenkunde * is het fraaifte Vnói-rréfFè.

deel van de Natüurlyke Histo- S^ïelluft-

rie. Want in de Befchouwing der^^^-^..

Schepzelen van "t Heelal 5 die door
'^

de ,
Onderzoekers der Natuur in de diie Ryken f , f F,egn^

van Dieren, Planten en M^^nftoffen ^ verdeeld

L DsKL. I Stuï;. A V/or-



2 Beschouwing der Dieren

Inleiding, worden ^ is dit zekerlyk het ukmuntendfte. lm-
' mers, zo men agt geeft op de uitwendige ge-

daante van het Lighaam, op de konfligheid van

het Werktuiglyk Geitel met deszelfs beweeging

gepaard ; men zal niet ontkennen > dat een be-

zield Schepzel veel voortreffelyker is dan een

onbezield 5 eenSteenen of Metaalen Beeld , die

alleenlyk zo veel fraaijer zyn , als zy nader ko-

men om de waare Geftakeuit te drukken van de

levendige Lighaamen, en dan eerft volmaakt geagt
•

worden, wanneer men zeggen kan^ dat 'er niet

meer dan het Leven aan ontbreekt. Ook munten

de Dieren boven de Plantgewafien uit , niet alleeö

door de vryc bevv^eeging en verplaatzing van hun

Lighaam , maar door die zelfde Ziel , welke hun

Schepzelen doet zyn, waar van veelen den Menfch

niet alleen in fchoonheid van Geflalte , maar zelfs

in de Werkingen van den Geeft , die hem tot het

edelfte. van alle Dieren maakt , fchynen te tarten

,

en als 't ware in liftigheid van Verftand , zo wel

als in vlugheid en fcherpheid van Zintuigen en

Lighaamskragten , voorby te ftreeven.

Onderzoek Wy komen hier tot het Gefchil , dat zulk een

ofde Bees^ Geru2;t sjemaakt heeft onder de oude en heden-
ten een Ke- ^ ^^

delyke Ziel daagfche Wysgeeren , of de Beeften een redelyke

^^^^^nima,
^^'^'^ ^^hehhen. De grootfte tegenftanders van dit

g^atfoaalis Gevoclen kunnen niet ontkennen , dat de Die-

ren niet alleen van het tegenwoordige , maar ook

van het voorlcedene en toekomende bewuft zyn.

Immers dit blykt uit hunne vermyding van drei-

gende gevaaren en bezorgdheid voor hun On-.

def-

IjdI



IN 'T Algemeen. 3

derhoud. Zy ftaan toe, dat de Beeflen door de Inleiding.

uiterlyke Zintuigen de aandoening der Voor-

werpen ontvangen, en volgens die aandoening

hunne Daaden rigten. Men kan derhalven niet

nalaaten de Beeften een Aandoenlyke Z/V/* toe te ^*^^^^j^*

fchryven, doch in hoe ven-e zy de Reden ge-

bruiken ofniet gebruiken kunnen 5 blyfteenGe-

heipi. Zal men een trouwen Hond , die met al

zyn Vermogen zynen Heerbefchermt, het ge-

bruik van de Reden weigeren? Zal men de Re-

den erkennen in deAapen, wanneer die, als

door een blinde drift vervoerd, haare Jongen,

uit liefde of genegenheid, om hals brengen?

Wat is de oorzaak van de hitigheid , die men

befpeurt zelfs in de allerkleinfte Dieren ?

Onder de Ouden beweerde Anaxagoras , dat Gevoel -a

de Ziel der Beeften verftandig ware, en C^-^gn^^^''

sALPiNUs heeft dezelve gehouden voor een ge-

deelte der zelfftandigheid van 't Goddelyk We.

zen. Volgens anderen hadden de Dieren deel

in den algemeenen Goddelykeh Geeft, die de

geheele Wereld bezielde. De Heer Leibnitz

beweert, dat de Ziel der Beeften gefchapen
J^^^" j^^^^

zy , doch niettemin fchryft hy een foorc van nhz,

onver<^anglykheid of onvernielbaarheid aan de-

zelve toe, Hy ftelt; i. dat God in den be-

ginne de Formen van alle Lighaamen en by^

gevolg alle de Zielen der Beeften heeft

voor^^ebragt : 2. Dat deeze Zielen , van dien

tyd af, altoos in ftand gebleeven zyn , onaf-

fcheidelyk verecnigd jTiet het eerfte gewerkt

l.Dctu IStuk. A 2 tuigd



4 Beschouwing der Dieren

iNUiiDiNG.tuigd Lighaam "^^ waar in de Schepper ze ge«»

^Corptis or-pla-citd hadt. Dus heeft dan ^ vanden aanvang'
gamja urn

^^^ Wcrcld af 5 alIccn ccnc gedaurige Gedaan-

j Transfor-tewidelirig f plaats, die maakt dat 'er niets op

nieuws voortgebragt wordt en ook, eigentlyk

gefproken, niets vergaat in het Heelal. Dus

meent hy de zwaarigheden op te lofTen ^ raaken-

de de onverbeeldelyke menigten van Dieren

,

Diertjes en aüerkleinfte Schepzclen , die dage-

lyks op den Aardkloot te voorfchyn komen en

yerdwynen , zonder toevlugt te neemen tot de

X Metem'^ Zielverhuizing t. Zie hier zyn eigen Woor-
Tfychofis ^^^ ^^^^

.. Woorden ,, In dit Geval zyn my de Fervormirigen der

»/>s.
^^ '

35 //(/^^/^/^vandeHeerenSwAMMERDAM, Mal-

3, piGHius en LEEmvENiiOEK 5 de vooitrefFe-

55 lykfte Waarneemers van onzen Leefcj^d , tot

,5 een groot behulp geweeft , om te gereeder

5, toe te flaan, dat een Dier, en alle andere

55 gewerktuigde Zelfftandigheid , geen begin

5, neemt, wanneer wy het ons verbeelden , eq

3, dat deszelfs fchynbaare Voortbrenging niet

„ meer is dan eene Ontwinding en een foort

„ van Toeneeming. Ook heb ik bemerkt, dat

55 de Autheur van het Onderzoek der Waar-
$K^echerche^^^ heid%^ bcncvcns de Heeren Regis, Hart-

„ soEKER en andere bekwaame Luiden, met

35 zeer vreemd geweeft zyn van dit Gevoelen.

33 Ëgter bleef 'er nog het grootfte Gefchil over,

5^ tq

j
r*) jö«r«^/aVxJ*i.vjr4iu. Junyidpj, pag.449.



IN 't Algemeen. 5

55 te weeten, wat 'er van deeze ZielenofFor- inleiding.

35 men worde by de dood van 't Dier ^ ofdoor

35 de .vernieling van den famenhang * der ge-^Indhidt»

53 werktuigde Zelfftandigheid. En dit geeft de

5, meefte zwaarigheid ; dewyl liet met de Reden

55 weinig overeenkomft fchynt te hebben 5 dat ,

55 de Zielen nutteloos blyven zouden in een ver-

55 warde mengeling van Stoffelykheden. Dit

55 heeft my eindelyk doen befluiten5 dat 'er

35 maar één party m^et reden te kiezen ware : te

55 weeten , die van het behoud 5 niet alleen van

55 de Ziel 5 maar ook van het Di^r zelf 5 en van

55 deszelfs Werktuiglyk Geflel ; fchoon de ver-

55 nieling der grove deelen hetzelve gebragt heb-

55 ben tot eene Kleinheid , die onze Zinnen niet

53 minder ontglipt 5 dan de gene 5 daar het in was

55 voor dat het gebooren werdt. Ook is 'er nie-

j3 mand 5 die het regte tydftip van 't Sterven kan

55 aanwyzen^ want eene enkele ophouding der

35 kenbaare Werkingen wordt 5 in veele Dieren 5

55 dikwils daar voor genomen en het is in de

55 Beeften 5 eigentlyk gefproken 5 ook niets an-

55 ders : gelyk blykt uit het weder levendig wor^

55 den t van verdronken Vliegen, die men daar ^Kefufd-

35 na onder gefchraapt Kryt begraven heeft.

5', Meer dergelyke Voorbeelden zyn 'er 5 die ge-

33 noegzaam aantoonen 5 dat 'er veele andere

55 Herleevingen zouden plaats hebben 5 en dat

35 die veel verder zouden gaan 5 indien de Men-

33 fchen in ftaat waren om het Werktuiglyk Ge-

33 (lel behoorlyk in order te brengen. Het

I. V^LU X Stuk. A 3 55^^



6 Beschouwing der Dieren

Inleiding, !»3 is dan Natuurlykdat het Diei^ altoos leven.

3, dig en gewerktuigd zynde geweeft, '(gelyk

35 Menfchen van een zeer doordringend Vernuft

35 beginnen te erkennen ,) ook altyd zodanig

5, blyve. En 5 dewyl 'er dus geene eerfte Ge.

95 boorte noch t'eenemaal nieuwe Voortbren.

35 ging is 5 van de Dieren; zo volgt dat 'er ook

35 geen volllrekte Ondergang , Vemiehng of

^5 Dood 5 plaats heeft 5 genomen in de ftriktfle

35 bepaaling van de Overnatuurkunde 5 en dat 'er

35 bygevolg, in plaats van de Ferhuizing der

35 Zielen , m^a? eene GedaantewijfeUng gebeurt

35 van een zelfde Diers naar dat de Werktui.

35 gen verfcheidelyk geplooid en meer of min

35 ontwikkeld zyn."

Aanmer- Men ziet klaars dat dit Gevoelens van dien

h^^^l'^^^P^grootenPhi de Ziel der Beeflen geheel

x^nLeib' WerJ^tuiglyk ïïmkt. Alles ^ ztgthy ^ komt baar
^'^

* voort uit haar eigen Grond^ door eene volmaak'

fSponU' /^ vanzelvigheid f ten opzigt van haar zelve ^

mit9 ^^^ niettemin ^ door eene vol/lrekteoYeYeenkom-

ftigheid wet de dingen buiten haar. Waar uit

volgt 5 dat zy Honger of Dorft zoude krygen

op zulk en zulk een Uur 5 al ware 'er geenan^

der Lighaam in 't Heelal Hy verklaart zyn

denkbeeld door twee SlingeivUurwerken 5 die

volflrekt overeenllemmen : zo dat hy onder-

fielt 5 hoes volgens de byzondere Wetten 3 die

de Ziel doen werken 5 zy Honger hebben moet

op zeker Uur 5 en hoes volgens de byzondere

Wetten 3 die de beweeging van de StofFerege,



IN 't Algemeen, 7

len 5 het Lighaam 5 dat met deeze Ziel veree- Iimleidikg.'

nigd is 5 op 't zelfde Uur eveneens moet ge-

fchikt zyn, als het gefchikt is , wanneer de Ziel

Honger heeft. Volgens hem Ichynt de Ziel te

bcftaan in eene inweticiige zvcThzaame Kragt.^

aan de Formen der Lighaamen medegedeeld:

maar hoe weet deeze Ziel 't vervolg der Wer-

kingen die zy voort moet brengen ? Een Hond

by voorbeeld , met fmaak eetende , wordt met

een Stok geflagen: hoe komt de Ziel van dien

Hond 5 op dat oogenblik, in flaat om 3 met het

Lighaam overeenkomftig , een geheel andere

Aandoening te hebben ?

Onder Hedendaagfchcn 5 die zig verbeeld heb- Gevoelen

ben, dat zelfs de Dieren met Reden begaafd wa--^^"^
'^

^^"^^

ren, is Salmasius te tellen, die fchryft, dat hy een

geheel Boek met Voorbeelden tot bewys zou kun-

nen opvullen. De genen, die voor de Stelling vau

JusTiNiANUs zyn, welke Grotius verworpen

heeft, dat het Natuurlyk Regt zig niet alleen tot

den Menfch^ maar tot alle levendige Schepzelen^

die in de Lugt^ op den Aardbodem en in de Zee ge^

boorenvjorden^ nitflrekt ^
grondveilen zig op dat

Gevoelen ; die 'er tegen zyn, ontkennen het. De Van

vermaarde DoktorWillis fchryft, in zyn Werk ^' ^^^^i^^'

over de Ziele der Beeften (*), aan dezelve een

zooTtvdXi Redeneering* tOQ. Hy beweert, dat 'z:^^ l{atfoci^

famengefleld is uit V\/"erktuigen, en dat zy de ge-
^^'^»*

. daante en grootte heeft van 't Lighaam , daar zy ia

huis^

i"^) De ^nima Brutorutft.

, 1. DfciL» 1 Stuk^ A 4



8 Beschouwing der Dieren

Inleiding, huisvefl, maar niet zo grof is; hebbende deelen,

,

onzigtbaar fyn^ die ligtelyk zouden verftrooijen,

indien zy door het StofFelyke niet vvederhouden

en als aaneengefchakeld werden.

De Heer De Heer LocKE heeft zig volftrekt party ver-

^g^'i^^^J Geklaard van de genen, die aan deBeeften deRede-
Dieren Re neering of 't gebruik der Reden weigeren, „'t Ver-
den gebrui- . , .

, t^ , , , ,

ken. 35 mogen (zegt hy) om algemeenc Denkbeelden te

„ maaken, fielt egter een volkomen onderfcheid

55 tufichen de Menfchen en de Beeflen : een uit-

33 muntende hoedanigheid van den Menfch, welke

55 zy, op gecnerley manier, door hulp van hunne

3, Vermogens verkrygen kunnen. Want het is

55 klaar, dat wy in de Beeflen geen bewyzen vin-

3^ den, daar wy aan kunnen weeten, dat zy zig be-

35 dienen van algemeene Kenmerken, om algemee-

3, ne Denkbeelden te betekenen, en dewyl zy geen
o

3, gebruik vanWoorden ofeenige andere algemee-

55 ne Kenmerken maaken, zo hebben wy reden om

3, te denken, dat zy 't Vermogen niet hebben tot

5, Afgetrokkenheden, of tot het formeeren van al-.

55 gemeene Denkbeelden. " Wy kunnen derhalve

(zegt hy een weinig verder) 5, naar myn oordeel,

j5, onderllellen, dat hier in het Verfchil tufichen de

3, Beeflen en denMenfch beflaat. Want zo de Bee^

35 flen eenige Denkbeelden hebben, en geen bloote

5, Werktuigen zyh , gelyk fommigen beweeren,

35 kunnen wy niet ontkennen, dat zy tot zekeren

35 Trap met Reden zyn begaafd. En, watmy be-

35 langt, het komt my zo klaar voor, dat zy Rede-

^3 neQren, ak dat zy Gevoel hebben ; maar het is al-

35 leen



IN 't Algemeen. s
^^ leen op byzondere Denkbeelden^ dat zy Rede- Inleiding.

33 neeren^naar dat die hun door de Zinnen worden

35 voorgefteld. De volmaakften onder hun zyn be-

33 flooten binnen deeze naauwe Paaien, hebbende,

33 zo ik geloove 3 't Vermogen niet3 om die uit te

35 breiden door eenig foort van Aftrekking vanGe-

35 dagten (^)." Dewyl egter tot het Redeneeren

eenige Vergelyking van Denkbeelden vereifcht

wordt, zou men mogen vraageuj hoe zulks zonder

Aftrekking van Gedagten kan gefchieden.

Dat de Menfchen de Beeften, ten opzigt van de Onder-

Eigenfchappen en Vermogens van den Geeftj ver cdtalre
^

te boven gaan, is dan een beweezen Zaak ; doch ^^" "^^^^

of hunne Lighaams - geftalte voortreffelyker intVaaijerzy.

Schoonheid zy,ftaat grootelyks in GefchiL Som-

migen der Ouden, en in 't byzonder de vermaarde

Redenaar Cicero, hebben beweerd, dat der Men-

fchen Gellake die van alle Schepzelen overtreft.

Waar, zegt hy5kan een fchooner Samenftel vanLc-

den of grooter fraaiheid van Gelaat , worden ge-

vonden. Anderen fchryven de Voortreffelykheid

van denMenfch boven de Dieren toe aan de op-

heffing van zyn Gezigt Hemelwaards, en dat hy

naar Gods Beeld gefchapen is ; doch hoe veele

Plaatfen vindt men niet in de Heihge Bladeren, die

den Menfch verbieden daar op te roemen , die de

Schoonheid der Dieren verkondigen, en w^at zya

'er niet menigvuldige Dieren, tot affchetzing der

Heilige Zaaken3onder het oudeVerbond gebruikt ?

Ook

() Bff^i furVEntendem. B'i^Ynahu Livr. II. Chapij^,

l» WtJ^u 1 Stuk, A 5
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Inleiding. Ook kan nipmand ontkennen^ dat veele Dieren

Schoon. in Schoonheid uitmuntenden niet minder praalen

gr'f'.oJoie.niet hunne Lighaams-geftalte 5 dan het edelfle

ren. y^n Gods vSchepzelen. Een Paard, een Koebcell,

een Hond, van de fraaiflen in hun foort, vermaa-

ken het Gezigt door hun pofluur ; gelyk de Pape-

gaay, Paauwen, Duiven, en veel ander Gevogelte,

door hun jQerlyke Pluimagie. Hoe veel gaan zom-

mige Dieren door hunne Sterkte, Moedigheid, en

Vlugheid, niet den Menfch te boven ? Hunne Li-

ftigheidom hunne Prooy te bejaagen en Behendig-

heid in 't vermyden van Gevaar, doet den Menfch

dikwilsverfteldftaan. Wat is verrukkelyker dan

het aangenaam Gezang van veelerley klein Ge-

vogelte.

Voortreffe* Onder alle de Dieren egter zyn 'er geenen, waar

kieinfte
^^

^^ de Schoonheid derGeftalte en de Konffigheid

Diertjes, y^^ai 't Maakzel des Lighaams voor een Onderzoe-

ker der Natuur meer doordraait, dan in de kleinfte

Schepzelen ; de Infekten ofgekorvenDiertjes,naa-

melyk. Zy verkondigen als 't ware metluiderStem

dan de anderen de Wy^sheid van den Schepper,

wiens Grootheid in deeze kleine, doch niettemin

volmaakte en zeer verwonderlyke Werkftukken,

het allerblykbaarffc is. Het is de Kennis van deeze

kleine Dieren, die de Naamen van de Heeren de

Geer en Linn^üs in Sweeden, en van den Heer

Reaumur in Vrankryk, zo beroemd gemaakt ^

heeft. LisTER heeft zig, door dezelve na te gaan,

by deEngelfchen een onflerfelyken roem verwor-

ven^zo wel alsGoEDAARX en Swajmmerdam by de

Neder-
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Nederlanders ; Frisch en Roesel onder de Duit- Iisleidinq.

fchers ; zo ookREDi inltalie en veele anderen. Laat

ons hooren wat de Heer Linn^us ten opzigt van

de merkwaardiglle Infèkten zegt (*).

Het fcherp en fel Gezigt van de L0S3 Slang en Redevoé-

Tr -TT-1 1 1 •
ring over de

Kat-Uil^ verwekt onze verwondering, en men ver- merkwaar-

waardigt zignaauwlyks deagtOogen te befchou-
fe^feo^"'

wen, die de Spin op haaren Kop draagt ; noch die De Oogen

van denHorfel en het Juffertje, 't welk op le-spin^enz,

der Oog een menigte Facetten heeft , in een

verwonderlyke orde onder malkanderen gefchikt.

Wy ontzetten ons op het zien van een Hertebeeft,

dat zyne Hoornen opheft, en wy hebben geen op-

lettendheid op de Hoornen van de Tor, httFlie^

gei7d Her^ gemamd^ die effen zyn, volmaakt gepo-

lyfl, takkig, hol, en welken dit Inlëkt doet openen

en fluiten , met eene Konft aan 't Viervoetig Dier

onbekend. Men verwaardigt zig naauv/lyks om
agt te geeven op de Hoornen van eene Molenaar- De Hoor-

Tor,die in Haatjes zyn verdeeld, en zig kunnen fa- xorre.

.

menvouwen, gelyk de Bladen van een Boek. Wy
verwonderen ons over de lange Hoornen van de

Steengeit en dievandeAfrikaanfche Hertebok'^,'^^^^^^^^

gemaakt met Ringen, en v/y letten niet op die van

een Vliegend Bokje, v/elke ten minften viermaal

zo lang zyn, als 't Lighaam van dit Dier (f), noch

op die van de Olie-Kever f, welke met Geledin- ] ^^^oi

gen

^*) In eene Redevoering, door hem gedaan over de In-

fèkten.

(f) Struvck Inleid, tot de^lgem. Geographie, Am-
{lerd.1740. pag.93, Afb.1V. Fig. 6a
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Inleidikg. gen zyn voorzien. De Hoornen van de Water-

vloo hebben nog veel verwonderlyker maakzel.

Zy zyn takkig, gelyk de Vingers van de Hand, als

Armen uitgeftrekt, en het Diertje beweegtze naar

welgevallen in 't Water, om zig her- en dcrwaards

te begeeven.

De Snoet Wy worden met verbaasdheid bevangen op het
V3n een Ra-

^^^^^ y^^^ ^^ onbefchoft groote Snoet van een 0/y-

pbaf7t 5 en wy hebben geen de minfte opmerk-

zaamheid op de gedaante van die van een foort

van Kalander (*), welker Snoet van een aanmer-

kelyke langte is, zo hard als Hoorn, en aan 't end

een kleine opening heeft.

De Tong De Reizigers, die uit de Weftindiën terug ko-
V3n Qiltl i^3" ^-»

pel. men, befchryven een Viervoetig Dier, Tamandua

m Brafil genaamd, gemeenlyk Mieren-Eeter ; het

welk geene Tanden heeft, maar zyne Tong fteekt

in deMieren-Neflen, die het dan met Mieren be-

laden terug haalt, om de Mieren in te flokken tot

zyn Voedzel ; en miflchien weet men niet, dat de

Tong van de Vlinders of Kapellen als een Schroef

gedraaid is, en dat die van zekere Vlieg met twee

Wieken (f) als eene Naald fteekt, en de eigen-

fchap heeft om te zuigen en naar zig te trekkeni>

gelykerwys een Pomp.

De Bek van Wy zyn met fchrik vervuld op het aanzien van

bom^oTpui-^^"
of vaneenHaay, dieylTe-

üeb)/rer. lyk wyd gaapt , en wy letten niet op dat groot ge-

tal van vleezeloozeKaakebeenderen, welke eigen

zyn

(j Tauno Suecka, No. 446. (t) ^^^*<<- No- ^^^^*



IN 't Algemeen. 13

zynaan de Rombouten of Puiflebyters^ die meer ï^^leiding.

verwoefting aanregten onder de kleine Infekten,

dan de Leeuw in de Wilderniflen of de Haay

in den Oceaan. Dit verfcheurende Dier vat alle

Infekten aan, die hy ontmoet^ en verflindtze.

De vlugheid van de Haas eninkhoorn ontzet DeVlu§-

T . ^ ^^ heid van
ons en v^y verwaardigen ons niet^ agt te gecvcn op ^^^ vioo,

de fprongen van een Vloo; den fpringenden en^"^^-

kruiswyzen loop van den Springhaan ; de bewee-

gingen van deLangpoot*5 die op 'tWater danil*^//»^^

zonder haar nat te maaken ; van de Wa-

ter-Tor, die zig zeer gezwind naar alle kanten

draait ; de fprongen van den Springkever , wan-

neer hy op de Rug gelegd is, om weder op de been

te komen (^); het huppelen van 't Haft of Oever-

Aas, en den loop van den Spinnekop , die water- •

pas affchiet van een Muur om eene Vlieg te van-

gen, en op de zelfde manier terug komt, wanneer
"

hy zyne Prooy gevat heeft, zonder vreeze van te

zullen vallen.

Laat ons de fierlykheid overweegen van de De wieVea

Wieken derVlinders of Kapellen ; derzelver groot- ff ^^F^*

te, koleur en verfcheiderley Vlakken ; die kleine

Schubbetjes, gemaakt als holle Dakpannen, die de

Vlerken bedekken. Met deeze Wieken is 't, dat

zy den geheelen dag in de Lugt zweeft, fchynende

in vlugheid de Vogelen te tarten , die zig ver-

heft en tot aan de Wo:ken; en den voon^ang ia

fchoon-

I*) 2ie óeUito(Zc$^u rtrlanddingen » lï. Deil,
blactz. ^99,

1. D&kL. X Stuk.
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Inleiding,fchoonheid en verfcheidenheid vanPluimagie aatt

den Paauw te betv/iftcn. Zy heeft 'er vier, daar

de Natuur maar twee Wieken gegeven heeft aan

alle andereVogelen.Is 'er een van deeze bewocners

der Lugt, die met zyneVIerken weet het Geluid te

geeven , dat de Mug met de haaren maakt ; te gon-

't Zingen zen gelyk de Horfel, of een fyn Geluid te formee-

gen enz " ^'^^^^ gelyk de Sprinkhaan op de Heuvelen, de Kre-

* Grillo^ kei in deValeijen^deVeenmol ^ onder den grond en
Talfa de gemeene Kriek in deliaardfteden ? Is 'er een

Vogel 5 die de Wieken regt op houdt gelyk het

Witje, waterpas gelyk de Puiftebyter of fchuins

afloopende gelyk de Nagtkapei? Is 'er, eindelyk,

een, die dezelven fluit in een fraaijer Koker, dan

deSpaanfcheVlieg,of ze met zo veel behendigheid

weet famen te vouwen als de Oorworm.

Huishou- Wat is 'er onze weetgierigheid waardiger dan
ding der

^^ Huishouding der Byën ? lietWyfje alleen, de

Koningin genaamd , heeft een verbaazend groot

getal Mannetjes, die by haar hun Hofmaaken. Zy

regeert ze met een volftrekt Gezag, en is de eenig-

fie die de Bevelvoering heeft. Zy is omringd

met verfcheiden duizenden die het Werk doen, en

als Dienaars der anderen zyn. Deeze Diertjes

bouwen hunne Raaten en hunne Celletjes met

zo veel Konft , dat de bekwaamde Meetkonfle-

naar de evenredigheden niet beter in agt zou

kunnen neemen.

Hokjes der Laat ons de nyverheid der Wespen befchou-

Wespen. ^^^ ^ ^^^ ^j^^ l^^^ ^y hz'^xQ Plokjes van binnen

en buiten bekieeden , laatende cnder aan 't ge-

bee-
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heele Werk maar een klein Poortje , door'twel-lNLEiDiNö.

ke flegts eene te gelyk kan inkomen en daarmen

'er geduurig heeft die de Wagt houden ^ op dat

zy niet door den een of anderen Vyand over-

rompeld worden.

Laat ons de arbeidzaamheid van de Mieren Arbeid der

overv^eegen. De Mannetjes , ontflagen van be-

zigheden ^ fpanfeeren by groote troepen inde

ruimte y en fchynen iets tot Voedzel of Voor-

raad op te gaan zoeken ; terv^yl inmiddels de an-

deren 5 als zo veele Slaaven en Werklieden 5 den

geheelen dag aan den arbeid zyn 3 deBouv\^ftof-

fen in de Magazynen brengen^ een Wooning

opregten tegen den Winter ^ en de Jongen 5 die

als gebakerd zyn , aan de Lugt bloot flellen.

Hoe wonderbaar is de Voortteeling der Boom- Vpomes-

of Plantluizen? Indien men gelooft 't gene '^^jriinüuizm.

van gezegd wordt door de Liefhebbers der Na-

tuurlyke Hiflorie 5 dat ééne paaring van het Man-

netje met het Wyfje genoegzaam is ^ om het

Wyfje 5 't welk daar uit voort zal komen , en de

anderen , die naderhand zullen volgen , tot in het

vyfde Geflagt, vrugtbaar te doen worden zon-

der andere Paaring, dan de eerj[le(^).

Is ^er iets zo levendii^ en zo vuuria* als de Paa- ,

P^^^ring

der 'u'i^^rt*

ring der Infekten, die men Jufertjes noemt Vjes."^
'^

Zyn 'er andere Dieren 5 by wien het Regt des

Huwelyks zo kragtig wordt gevonden ? Wan-

neer

(*) Zie hier van breeder in de VttgfZope Verhandelin*
^en, V. Deel bladz. 255*; vergeieelNen met het IIL
Dkel, bladz, 335.

I. DiiiL, I Stuk.
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InleidiiNg. neer het Mannetje ritzig is, zweeft het her-^^en

derwaards , fteekende zyn Staart uit , die gevorkt

is en open als een Schaar. Zo dra hy het Wyf-

je vindt 5 vat hy hetzelve met deezen Staart , en^

dus gevangen zynde , is zy genoodzaakt haaren

Minnaar te volgen , om wien weg te flooten zy

den haaren optrekt tegen de Borft van dit drif-

tig en vinnig Dier > maar dit is juift de plaats

,

daar de deelen zyn , tot de Voortteeling gefchikt.

Dus geeft zy gelegenheid om overwonnen te

worden , als of zy zig verontwaardigde zelf de

Overwinning te behaalen in dit Gevegt.

Het Hafr of Het Haft of Oever-Aas onthoudt zig wel
' een Jaar, en langer , in de Kley , als een Worm*

pje; naderhand zweemt het in 't Water, zynde

. met Vinnen voorzien , als de ViiTchen ; maar an-

dermaal verveld zynde krygt het een nieuwe ge.

daante 5 vliegende in de Lugt als de Vogelen, en

op deeze wyze leeft het flegts eenige Uuren

:

een tyd, egter, die genoeg moet zyn tot des-

zelfs Paaring en Voortteeling.

De Mug. De Mu2;.^en bevinden zig, in haaren eerden
gen, ^"^

ftaat , ook als Wormpjes , onder Water : haar

Lighaam is dikwils bedekt met Strootjes , Zand

of ftukjes van Bladeren, waar door zy de gre-

tigheid haarer Vyanden ontduiken. Als men ze

dus in de Modder leggen ziet, kan men naauw-

lyks gelooven , dat fommigen van deeze Wormp-

jes eerlang , zo fierlyk gepluimd , en met zo veel

vlugheid, als danzende en zingende , indeLugt

verfchyaen zullen.

De
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De Lelie-Torretjes bedekken zig, onder de Inleiding,

gedaante van Wormpjes gemaskerd zynde^ ge- De Lelie,

heel met hunne Vuiligheid, miflchien om niet

ontdekt te worden door de Vogeltjes.

Het Schuimbeeflje, dat meefl in droog warm Her

Weer gevonden wordt, verbergt zig tegen 't^^J^^J^^*'

branden van de Zon onder zyn eigen Schuim of

Speekzel.

De Weegluis met een puntige Snoet, heeft bekere

het geheelc Lighaam bedekt met Vezeltjes van

allcrley foort, en, om zig te beter te vermom-

men , loopt zy nu op de eene dan op de andere

wyze ; wordende door dit maskeren , dat zy zig

zelve doet , van een zeer fraay Infekt , gelyk zy

was 5 affchuwelyker dan een Spinnekop.

De Mot-Worm, die de Behangzels zo zeer DeMoï.

bemint, of liever vermeit, leeft en geneert zig

in haare Verblyfplaats , welke gemaakt is van 't al-

lerfynfte Gewecfzel der StdFe : maar , onder het

bouwen van haar Logiment groeit de Mot , en

wordt te groot om 'er gemakkelyk in te woo'

nen. Zy moet derhalve nog meer affchecren

,

om grootcr ruimte te hebben , en kort daarna

,

dewyl zy gcduurig groeijende blyft, ziet zy zig

genoodzaakt haaren Arbeid te hervatten , om
haare Woonplaats langs hoe meer te vergrooten.

Dus neemt haar Werk van dag tot dag toe, zo

dat men zeggen zoude mógen , dat dit kleine

Diertje veroordeeld zy, ewen gclyk Sizypbusj,

om zonder ophouden een Steen tegen een Berg

op te rollen. Indien men het toelaat zig te nes-

I. Deel. i Stuk:, B te-
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Inleiding, telen in Stoffen van verfcheiderley Koleuren,

zo ziet men het in een gefprenkeld of veelver-

wig Gewaad verfchynen y bykans gelyk een

klein Arlekyntje.

Wormen Zekere Kalanders leggen hunne Eiertjes bin-

den^^^^
nen in de Bladen van 't Kruid genaamd Ganzen-

c/;€«(7öö-poot*. Daar uit komen Wormpjes voort, die

tuifchen de bovenfte en onderlle vlakte van dee-

ze Bladen kruipen , hollende zig daar geheime

Loopwegen uit, gelyk de Mol onder de Aarde

doet 5 om zig te verbergen voor de ongemak-

ken van de Lugt en voor 't Gevogelte. Deeze

Wormen , dus in de Bladen beflooten , fleeken

hunne Pooten van onderen uit, en loopen in

veiligheid , draagendc hun Huis met zig.

Schild- Nog veel wonderlyker is 't, dat zekere kleine

Xerren/^ wSchild-Luisjes zig, als met een Draadje, vafl:

maaken op 't lyf van oude Torren , en door mid-

del van dit Draadje daar uit hun Voedzel weeten

te zuigen. Zy fterven mede als de Tor fterft (*).

DeMieren- De Mieren-Leeuw § woont in 't Zand, leeft

V^"^* . zonder drinken , houdt zig in de Aarde , uit vree-

Z€Q zQ voor 't Gevogelte , onthoudt zig in 't mid-

delpunt van een^ klein Kuiltje, dat hy graaft in

droog los Zand , en in de gedaante van een om-

gekeerden Kegel fatfoeneert. De Mieren, die

daar voorby gaan , vallen in het Hol en worden

de Prooy van het Diertje, dat zig daar in ver-

borgen houdt.

De-

I*) Frwch. Inftkt^Befihr. lY. Th. pag. 19. Tafe.lX,
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De Smeertor of Olie-Kever* werpt/ zomen iNLEminra.

hem maar even aanraakt 3 uit alle zyne Gewrig- ^Mdoë

ten een vet ^ lymig Vogt.

De Klop-Luis onthoudt zig in 't Hout en in,ï>«^ï^j«p-^ luis. GliMï"

de Boeken. Hy komt 'er door de Wormgatenvvorin.er.£«

in, en flaat als een Zak-Orlogie. De Wyf-

jes van den Glim -Worm werpen in de Zo-

mer-Nagten licht uit in de Haagen. Het is de

Min die ze dus doet glinfteren : dit Vuur brand-

ze niet , maar het wekt de lufl op van het Man-

netje, 't welk het Wyfje onder begunftiging.

van dit licht navolgt. De Glimmende Duizend-

been werpt Vonken Vuurs uit, byna gelyk men

'er ziet op de rug van eene Kat, die in de dui-

fternis geftreeken wordt. Wie zal ons zeggen

,

waarom de Natuur Vleugelen gegeven heeft aart

de Mannetjes van de Glimwormen , en aan die vai>

zekere Vhnders of Kapellen , daar het fchynt dar

zy voor de vermenigvuldiging van derzelver Ge-

flagt beter gezorgd zou hebben, indien zy deWyf-^

jes daar mede had voorzien. Kon zy een fchroo-^

melyker Staart gegeven hebben aa:n denScaipioen,.

de By en Hommel ; v/reeder Tanden aan zekere

Water-Tor, aan de Indiaanfche Duizendpoot cd

verfcheide foorten van Spinnekoppen , die boven-^

dien een gevaarlyk Vergift bevatten ?

Kan men , zonder verbaazing , de Rfemen be- He Warer-

fchouwen van den Water-Schorpioen en de roei- en wirerf
^

jcndeWaterfpin, en daar benevens de behendig- ^P^" • ^^^

heid,waar mede zig die Diertjes weeten te bewee-

gen?Ofde wonderbaare Raderen en andere Werk-

I. DïKX,. I Stuk, B 2.
'

tUl-



20 Beschouwing der Dieren

Inleiding, tuigen van de overkleine Water-Schepzeltjes

,

. fedeit eenige jaaren door 't Mikroskoop ontdekt.

Behendig- Men ftaat van verwondering opgetoogen

,

den Spin- wanneer men de Webbe befchouwt van een
nckop. Spinnekop, zo konflig gewerkt, en het overleg,

't welk dit Infekt heeft 5 omzig te houden in

het middelpunt van zyn Werk, ten einde de

beweeging te voelen van het kleinlle Vliegje

dat zig in zyn Net komt te verwarren. De
Spinnekop gaat van den eenen Muur naar den

anderen over, zonder eenig ander flcunzel dan

zyn Draad. Hy heeft geen Wieken noodig om
zig tot aan den top der hoogfte Toorens op te

voeren. Hoe veel Draaden zyn 'er wel in dat

Spinrag, 't welk de Velden in 't Voorjaar over-

dekt? Welk eene wonderbaare Konft in de fa-

menweeving en ondereendraaijing van elk een

deezer Draaden 1 Men verwondert zig , hoe

groote Vliegen door den Spinnekop worden ge-

vangen en vermeellerd : doch hy valt , op zyn

beurt, in de klaauwenvan een lange dunneWesp,

genaamd de Sptnnedooder ^ die hem in een

oogenblik dood fteekt.

De Kak- De Kakkerlak der Weft-Indien vreet de Schoe-
^^^^^^^*

nen , Kleederen , Vleefch en vooral het Brood , en

zy wordt zelf door een foort van Mieren vernield.

-

DeZy Indien men, gelyk Malpighiüs, een Zy-

^^J^^'^"^^' worm gaat ontleeden, men zal een der konffig-

lle Werkftukken zien van de Natuur. Het Lig-

haam openende van een Luis , zal men nog meer

over het konftis lamenflel verwonderd flaan.

Mea
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Men leezedeMemoriënvan den Heer de Reaü- Inleiding.

MUR ; het Werk van Mr. Frisch over dceze

kleine Diertjes en de Optelling van de genen

,

welken de vermaarde LiNNiEus , geduurcnde den

tyd van zeftien Taaren , in Swceden verzameld

heeft 5 en in zyne Fauna Suecica befchreeven.

Deeze Boeken openen een wyd Veld voor de

befpiegeling der genen , die vermaak hebben in

nieuwe Ontdekkingen na te fpooren,

Doen fommige Dieren ons verbaasd flaan door ï^^verbaa.

zencie

hunne grootte, gelyk de Olyphant onder de kleinheid

Viervoetige en de Walvifch, die een Monftcr ;;'"^^^^^"^-
^ ^ ge Dier rj es.

is onder de Zee-Schepzelcn ; niet minder , ja

ongelyk meer 3 wordt een Onderzoeker der Na-

tuur met verwondering vervuld , wanneer hy de

ongemeene kleinheid van Ibmmige Diertjes na-

gaat. Dat groot getal van Myten 5 voor 't bloo-

te Oog byna onzigtbaar , die in een klein brok-

je rottige Kaas huisveften , komt ingeen vcrge-

lyking by de Diertjes , van gedaante als Weeg-

luizen, die voor eenige Jaaren op de Schors van

een Eftcheboom gevonden en hoogrood waren van

koleur; waar van 'er over de twintigduizend

noodig geagt werden om een plekje van een

Duim in 't vierkant te bedekken (*). Nog ko-

men deeze in kleinheid veel te kort , by die

Diertjes , zevenentwintig millioen-maal kleinder

dan een Myt , welken de Heer^MALEziEU

door

() Baker. Nuuh Gebruik yan 't MikroshoP, Aiuli.

175o.bl.383.

1. Deel, l Stuk» B 3
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IiNLEiDiNc, door 't Mikroskoop gezien heeft (*). Leeltwen-

HOEK hadt 'er in Water^ daar Peper in afgetrokken

was 5 waargenomen ^ waar van duizend millioenen

met elkander naauwlyks de grootte van grofZand

overtroffen (*'^). Ten opzigt van de Diertjes

in 't Zaad der Spinnekoppen 5 oordeelde hy, dat

duizend millioenen derzelven de grootte van een

Geerflkorrel niet evenaaren zouden (f). Hoe

ontzaglyk klein zyn fommige foorten van Poly^

pen, en hoe veel kleiner nog de Diertjes, die

zy inzwelgen tot hun Voedfel (§), Men tv/y-

feit, of 'er niet nog ongelyk kleiner Schepzelen

in de Lugt huisveften ?

DeVoort. De Voortteeling der Dieren , egter , is niet

Reling der
j^^inder aanmerkelyk en wonderbaar. Het ftcrk

verlangen, naamelyk, om zynGeilagt voort te

planten, openbaart zig in de meeden op eene

verwonderlyke wyze ; doch het is in ieder foort

van Dieren met byzondere Kenmerken onder-

fchciden.

Onder de Viervoetigen janken de Wolven en

Voffen in de BolTchen;; de Honden loopen by

troepen een ritzige Teef na : de Bullen hebben

een betrokken en woeft Gezigt ; gelyk ook de

Herten , welker Hoornen jaarlyks afvallen en na

den Bronstyd weder aangroeijen.

De

(*) ////?. de V Acdd, ^oy<tle des Sciences, del'An.iyiX.

(**) MusscHENBROEK. Natuufk. II. Hooftift.§,26. 4.

(I) Batcer. 't Mfkroskoofi gemakkelyk gemaaktf Amft*

(5)
- Niéttig Gdmkyan '$ Mikraskoêf.bU j f<)•
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• De Vogels praalen met de fchoonheid hunner Inleidino.

Pluimagie , en de Min doet hun byna den gant-

fchen dag zingen. Zy fchynen als te twiften

wie van hun zulks beft doen en het langfte uit-

houden kan 5 gelyk men opmerkt in de Nagte-

gaalen, de Roodborftjes^ en zelfs in de Haa-

nen 5 die op 't gezigt van hunne Medeminnaars

in toorn ontftecken.

De Viflchen fpringen dikwils uit het Water,

en maaken in den Rytyd groot geweld.

Onder de Infekten doen de Krekels en Stapels

de Velden klinken door een fcherp gepiep , dat

men in zekere maate voor 't geluid van een Fluit-

je neemen zou kunnen. De Mieren verzamelen

zig by een 5 en maaken als Volkplantingen en

Republieken uit.

De Vogels leggen Eijeren 5 bekleed met eene Efjerleg-

Schors of harde Dop. Zy broeden ze, door een f^^^
^ ^^'

enkel ingeeven der Natuur, tot dat het Jong uit ^'^^p^ra.

het Ey te voorfchyn komt.

Onder de VilTchen gaan verfcheidene haare

Kuit fchieten digt aan den Oever, alwaar zy het;

Water door de Hitte van de Zon verwarmd vin«

den: aldaar zoeken zy een bekwaame plaats uit,

op welke deezeEijeren kunnen uitkomen, enzy

fchynen dit met te meer vooruit2:igt te doen , om
dat het Water zoeter of miiider zout is op deeze

plaatfen, en dat aldaar zig eene groote veelheid

van kleine Water-Infektén bevindt , waar van de

meeften tot Aas dienen voor het eerft uitgeko-

l.Di?Ei. xStvx, B 4 • "le^



24 Beschouwing der Dieren

iNLEiDiNG.men Jong. De Zalmen zyn , als zy hunne Kuit

willen fchieten, ook genoodzaakt de Rivieren op

te zwemmen, welker Water niet aangedaan is

van de Zoutigheid der Zee, maar in tegendeel door

den Afloop gezuiverd wordt. Het is niet even-

eens gefield met de Viflchen in diep Water,

welken de groote afftand den Oever belet te na-

deren. Deeze , naamelyk, leggen Éijeren , die

op de Baaren dryven, en uitgebroed worden in

het Zee-Wier.

Tongbaa. Wat het Geflagt der Walviflchen aangaat,

ren.
^ * deeze hebben warm Bloed , en brengen leven-

Ffy^para.^lgQ Jongen ter wereld ; ja zy zoogen die zelfs»

of geeven ze de Borfl:. De Wyfjes der vier-

voetige Dieren bewaaren hunne Vrugt, by zig,

in een gemaatigde Warmte. Onder de Dieren,

die zo wel in 't Water leeven als op 't Land, zyn

^er verfcheide die levendige Jongen voortbren-

gen : gelyk, by voorbeeld , de Adder , zeer ge-

meen in Sweeden, en de Pad. De anderen , die

dit niet doen , leggen hunne Eijeren in plaatfen,

daar dezelve door de Warmte van de Zonnefchyn

worden uitgebroed. De Kikvorfchen en Haagdif-

fen leggen ze in Wateren , die een weinig warm

f iV^mV^yn. De Kraag -Slang f brengt de zynen in

de Meft of andere eenigzins warme plaatfen , en

laat ze dus over aan de zorge der Natuur , als

aan die van eene Moeder, altoos aangedaan met

vooruitzigt en werkzaamheid. De Krokodillen

en de Zee - Schildpad komen uit het Water, om
hun-
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'hunne Eijeren te gaan verbergen in het Zand van Inleiding.

den Oever, daar de Zon dezelven levendig maakt.

Wat de Infekten of gekorven Diertj es aangaat. De Voort-

de meeften derzelven draagen de Jongen niet in
^^iein"e^

hun Lighaam , noch broeden hunne Eijeren uit. Dicrrjw.

Nogthans zyn dit van alle Dieren de genen, die

meefl vermenigvuldigen , en , indien hunne

grootte eenige ovcreenkomft had met hun getal,

zouden zy naauwlyks plaats voor de anderen,in de

gantfche uitgeftrektheid van 'tHeel-Al^overlaaten.

Volgens de byzondere aart, welke de Wysheid

van den Schepper hun heeft ingegeven , vermen-

gen zy zig in 't honderd , de Mannetjes met de

Wyfjes. De Wyfjes leggen naderhand haare

Eijeren , niet overal zonder onderfcheid , maar

zy weeten eene plaats uit te zoeken , die van

zelve het benoodigde Voedzel aan de nieuwlings

uitgekomen Jongen verfchafFen en voldoen kan

aan alle derzelver noodwendigheden , terwyl zy

nog zwak en teder zyn. Het v/ys befluur der

Voorzienigheid is in dit opzigt te meer verwon-

derlyk, aangemerkt de Moeder dikwils fterft,, zo

dra zy haai*e Eijeren gelegd heeft.

De Vlinders of Kapellen, veele Torretjes

en Bokjes, de meefle Plantluizen, de Kermes-

Diertjes en anderen, leggen hunne Eijertjes aan

de Bladen , en ieder Geflagt of Soort zoekt

zulk eene Plant of Boom uit, als voor hetzelve

dienftig is ; zodanig, dat 'er naauwlyks Bladeren

zyn, die hunne byzondere Infekten niet voeden

;

en verfcheide van deeze Diertjes zyn 'er, die alle

1. DfcEt, 1 Stuk. B J de
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lNLEiDiNG.de deelen van den Boom of het Boompje beflaan.

Sommige kiezen de Bloemen uit , anderen de

Stam 5 eenigen de Bladeren ^ anderen weder de

Wortelen.

, ^^S"']^"^ H^t geen^in dezen,het allerverbaazendfte voor-
der Bladen
door het komt y is te zien , hoe de Bladeren van zekere

derinfck-
B^omen, of van zekere Planten 5 wanneer de

ï«n* Eijeren der Infekten daar op gelegd zyn , fom-

tyds in de gedaante van Nooten uitpuilen , om
de Jongen, die uitgebroed worden, gemakke-

lyk te huisveften.

* ^ermes Zo dra het Ziertje * zyne Eijeren gelegd heeft

op de Takkenvan den Denneboom, ryzen daar op

langweipige Bultjes, inde gedaante van Erwte-

peulen. Daar is een ander Soort , die haare Eije-

^Ceraüum ren legt op het StJansBroodfofop de Eerenprys,

welker Loof zig aanftonds famentrekt en tot ron-

de bollen als een klein Hoofdje vergadert. Een

§ Tipula Langpoot § legt zyne Eijeren aan 't end der Tak-

ken van den Geneverboom , alwaar zig een kleia

driekantig Huisje verheft , of op de Bladeren

van den Popelier, 't welk 'er een rood ICnobbekje

doet groeijen. Zekere Plantluis legt de zynen op

de Bladeren van den zwarten Popelboom, dewel-

ken opzwellen en iets maaken dat naar een Zak

ofBeurs gelykt. Evenzo is het met de Infektea

van verfcheide andere Boomea , Heefters en

Plantgewaflen.

Het zyn de Planten alleen niet, die door de

Infekten worden uitgekoozen tot hunne huisve-

fting en tot het leggen van hunne Eijeren. De
Mug-
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Muggen leggen ze in 't Water, voornaamelyk inleiding.

Van Poelen of Moeraffen. De zogenaam-

de Een-Oog *, of Water -Vloo met getakte ;ifö»of«.

Hoomen, vermenigvuldigt zigzomtyds zo flerk^^^

in Graften en Slooten , dat men gemeend heeft

dat het Water in Bloed veranderd was. Andere

Infekten zyn 'er 5 die hunne Eijeren leggen op

verfchillende Plaatfen. De Piffebed doet zulks

in rottende vogtige Vuiligheid: de Vetmade fjDermefles

m de Vagten of Bontvellen: zekere VHegen in

de openingen van de Kaas. Andere Infekten leg-

gen hunne Eijeren op zekere plaatfen in het Lig-

haim der Dieren; de Water-Myt legt de haa-

ien tuflchen de Schubben der Viüchen. -

Vier Soorten zyn 'er van Horfels ; de eene legt Verfcheide

Soorten
haare Eijertjes op de Rug der Oflen ; de andere vanHorfcla.

üp de Rug der Rendieren ; de derde in de Neusga-

ten der Schaapen ; de vierde houdt zig verborgen

in de Darmen of in de Keel der Paarden ; waar

uit zy dikwils niet dan in 't begin van den volgen»

<^.e.i Zomer uitgaat.

De Rendieren in Lapland worden zodanig ge-

plaagd door de Horlèls , die den geheelen dag

rondsom hun zwerven 3 dat zy de vlugt neemen

op Gebergten met Sneeuw en Ys bedekt, ailerley

fprongen maakende, hunne Ooren opfteekende

en zig in duizendertóy poftuuren beweegende, om
dit kleine Dier;, dat hun vervolgt 5 te ontkomen.

De Vheg verlaat hun niet 5 voor dat zy middel

gevonden heeft om haar Eitje te leggen op de

Rug deezer Beeflcn : het Jong ^ daar uit voortge-

1. Dkel, i Stuk, kO-
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Inleiding, komen ^ boort de Huid van het Rendier door,

houdt 'er zig geduurende den Winter in opge-

flooten 5 en wordt in 't volgende Jaar eene Vlieg,

die met den Rok van haare Moeder omkleed zyn-

de wegvliegt (*).

De Oflen worden ook op de zelfde manier ge-

plaagd: men ziet ze fpringen en zig beweegen

met een opgeheven Staart , om een kleine Vlieg

te ontgaan , die hun navolgt en ophoudelyk

dreigt te lleeken. Alle de wilde Viervoetige

Dieren hebbenLuizen, welke hun byzonder eigen

zyn, zo wel als de Vogels, Viflchen en zelfs de In-

fekten. Tot de Boomen toe is 'er niets , of het

heeft 'er eenigen van. Het Water zelfs heeft

zyn byzonder Ongedierte.

Gedaante- De Natuur doet , volgens eenbyzondereWet,

der infelc. byna alle de Eiertjes der Infekten verfcheiderley

^^^'^ GeftaltewilTelingen * ondergaan, na dat zy gelegd

tnoTphcfes zyn op de plaatfen , die voor hun dienffig zyn.

By voorbeeld , als het Ey van een Witje op het

Blad van de Kool gelegd is , zo verandert dit

Eitje in 't eerft zig in een kruipende Rups, met

zeftien Pooten , die de Bladeren afknaagt.

Deeze verandert van zelve in een Popje , zon-

der Pooten, glad, van Goudkoleur, dat niet loopt

noch eet. Dit Popje verwiflelt zyne geflalte in

die van een Vlinder , wit of van verfcheide ko-

ieuren gemengeld , die vliegt , zes Pooten heeft

en

(*) Zi€ daar van in 't breede, de Verhandeling over den
Horfel der Rendieren door dtr\ Heer Linn^eus , in de
Witgczoitc rcrhmielmien , I.Djeel. Wadz ö^i.
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en Honig uit de Bloemen zuigt. Is 'er iets Inleiding,

verwonderlyker in de Natuur, dan dit kleine Dier,

't welk zig op het Tooneel des Werelds, agter-

volgelyk, onder drie verfchillende gedaanten

vertoont , even of het drie geheel verfchillende

Geflagten van Dieren waren?

Belangende de Wormen is het *er nog ver Voorttee-

vandaan, dat men de Wetten van Voortteeling,
1^^^^^^^^^

die hun eigen zyn, zoude 'kennen. Wy zien,

naamelyk,dat zy in fommigen door middel van

Eijeren gefchiedt, en in anderen door levendige

Uitfpruitzels, gelyk met de Boomen. De Po-

lypus en Hydra zyn daar van voorbeelden. Het is

verbaazende te zien , hoe de Polypus verfchei-

de Botten of Takjes uitfchiet , door middel van

welken het blykt dat hy zig vermenigvuldigt.

Dat meer is , wanneer men hem in verfcheide

Stukken fnydt en die Stukken altemaal in't Wa-
ter werpt, zo wordt ieder een volkomen Dier.

De Dieren vermenigvuldigen niet allen even Vermenig.

fterk. De Vrugtbaarheid is by uitflek groot in dealerln
fommigen ; in anderen bepaalt zy zig aan een ^-^^^ ^er-

r ' 1 1 TA -XT . Schillende.
meer of minder groot getal. De Natuur egter is

in dit geval zeer mild , ten aanzien van de ge-

nen , die van het kleinfle flag of in verfcheide

opzigten nuttig zyn; daar zy, in tegendeel, de

Spaarzaamheid fchynt te betragten', ten aanzien

van anderen.

De Myten , en een menigte van andere In-

fcktcn , vermenigvuldigen zig tot het getal van

duizend in den tyd van eenige Dagen: da^r, in

1. D£EL, 1 stvk.» tegen-
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Inleiding. tegendeel^ de Olyphant naauwlyks in twee

Jaarcn tyds één Jong voortbrengt. De Sper-

wers leggen maar twee Eijeren ^ of op 't meefle

vier 5 in ieder Jaar; terwyl de Hennen 'er, in

zekere Saizocnen^ bynaalle Dagen één leggen*

De Duif 5 die van weinig Menfchen gegeten

wordt 5 legt 'er doorgaans maar twee : de End-

vogels in tegendeel , en de Korhoenderen 5 een

groot getal.

De Natuur ^ altoos mild zynde 5 zegt Plinius,

heeft gewild, dat de minft fchadelyke en eet-

baare Dieren zig tot in 't oneindige zouden kun-

nen vermenigvuldigen. Een bepaald getal Eije*

ren is ieder foort eigen : indien men haar dezeU

ven ontneemt, leggen zy in 't kort een derge-

lyk getal , om de vereifchte veelheid te vervul-

len. Dit doen deEndvogels, Zwaluwen, Mus^

. fchen, enz.

Tederheid Indien de Dieren een groote zugt hebben tot

]ongenT"^hervoortbrcnging en uitbreiding van hun Ge-

flagt; zy hebben die niet minder voor het be-

houd hunner Jongen. Deeze tederheid is zeer

bemerkelyk, vooral zo lang als deeze Jongen

nog al te zv/ak zyn, om zelf in hunnen nood-

druft te kunnen voorzien. De allerwreedfte

Beeften , zelfs , hebben een zo tedere Liefde

voor hun Krooft , dat zy allerley zorgen gebrui-

ken om hetzelve te befchutten, te voeden en

te behouden , en zulks niet door eene Willekeu-

rige Wet, maar door die, welke hun, evenge-

* lyk ons, van den Schepper zelf is ingegeven.

De
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De Viervoetige Dieren fpyzigen hunne Jon- Inleidinq.

gen niet met hunne Melk, die een zagt Voed- indeVicr-

zel en gefchikt is naar derzelver zwak Geftel , j^c

"^^

dan tot zo lang de Maag der Jongen genoeg-

zaam fterk geworden is , tot verteering van de

l^Uervaftlle Spyzen , en dat hunne Tanden in

ftaat zyn om die te vermaalen. De tederheid

der Ouden omtrent de Jongen is zo groot , dat 5

wanneer zy dezelven met eenig Onheil gedreigd

zien, zy zig bloot flellen aan alle Gevaar, om
ze te behoeden. Als een Schaap twee Lamme-

ren te gelyk heeft voortgebragt , zal zy het een

niet zonder het andere laaten zuigen , uit be-

zorgdheid , dat een van beiden te weinig krygen

mogt.

Wat de Vogelen aangaat; deeze bouwen en Zorg der

fatfoenecren hunne Neftcn met een verwonder- ^^
^^*

lyke Konfl : zy bekleeden die van binnen met

een zeer zagt Bed , op dat hunne Eieren niet

kneuzen of breeken mogen. Zy maaken ze niet

onverfchillig op allerley plaatfen , maar kiezen

zulk eene uit , daar zy geruft , en zo veei mo-

gelyk zonder gevaar van door hunne Vyanden

ontdekt te worden, kunnen zitten. Zy broe- in'tbroe.

den hunne Eieren met zo veel lydzaamheid uit, Eijeren*

dat zy liever Honger willen ondergaan , dan die

in gevaar te ftcllen , door hun Voedzel te gaan

zoeken. De Mannetjes Raven en Kiaaijen bren-

gen , onder het Broeden , hunne Wyfjes eten.

De Duiven , Mufichen en veele andere Vogelen,

die zig niet onverfchillig vermengen, en van

X. DiEL. X Stuk:. WCl*
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Inleiding, welken byna altoos een zelfde Paar, van Man-

netje en Wyfje, zig by elkander houdt , Broc-

den beurt om beurt: doch onder de overigen

ziet men naauwlyks, dat het Mannetje eenige

de minfle zorg voor de Jongen draagt. Men
merkt ten opzigt van de Endvogels , in 't alge-

meen, aan, datzy, hunne Eijeren genoodzaakt

zynde te verlaaten , om Spyze te gaan zoeken

,

zig een goede veelheid Dons van 't Lyf pluk-

ken , om ze toe te dekken en voor de Koude te

Voor 't befchutten. Wie weet niet, met hoe veel zor-

^unner
^" ê^ ^^^ bekommerdheid zy hunne eerft uitgeko-

Pulieo. men Pullen van Voedzel verzorgen , en dit tot

zo lang toe , dat dezelven genoegzaame kragt

hebben om te vliegen en zelf hun Aas te zoe-

ken? De Jonge Duiven zouden het Graan, dat

van natuure hard is , niet verteeren kunnen , in-

dien de Ouden 't zelve niet eerft inflokten , om
het te laaten week worden in hunne Krop , waar

na zy het weder opgeeven en aan hunne Jongen

overbckken.

TndeKat- De Kat-üil maakt haar Nefl op den top van
^^^' cenig ontoeganglyk Gebergte, en wel in dat ge-

deelte , 't w^elk meeft bloot gefield is voor de

brandende Zonneflraalen , ten einde de Krengen,

aldaar aangebragt , door de hitte veranderen mo-

gen in een foort van Pap , welke bekwaam is tot

Voedfel voor haare Jongen.

Tn de Koe- De Koekoek legt haare Eijeren in 't Nefl van
^^^^* andere Vogels en den meeften tyd in die van de

Pimpelmees en het Wintcikoningje. Zy laat

aan
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aan deeze Vogeltjes de zorg bevolen, om haa- iNtraoiNG»

re Eijeren te broeden en de Jongen , die 'er uit

komen 5 op te kweeken. Men zegt, dat de

kleine Koekoeken, tot volwaiTenheid zynde ge-

komen 5 veranderen in Roofvogelen , en dat zy^

door een overmaat van ondankbaarheid, haare

Voedftcrs verfcheuren : doch dit is een Fabel

,

want de Koekoek behoort uit haar Natuur niet

tot de VleefchvreStende of verfcheurende Vo-

gelen (*),

De Dieren , die in 't Water zo wel als op 't

Land leeven, de Viflchenenlnfekten, het voor-

deel milTende van gevoed te worden door hun-

ne Ouden , hebben 'er niettemin deeze verplig-

ting aan , dat zy Iiun hebben voortgebragt in

*cene plaats, daar het gene zy tot hun Onder-

houd behoeven, in menigte, gevonden wordt.

De meellc Dieren komen vry fchielyk tot vol- Zor» van

waflenheid, en alsdan wordt dezors: van Vader ^^^" ^^^^P"^ ^ per voor t

en Moeder hun onnoodig : zy waaken zelf voor Voedzel

hun eigen behoud, elk op zyne manier en vol-
^^^

gens den aart ieder in 't byzonder eigen. Ook
is het eene Dier 'vlytiger in dit ftuk dan het an-

der: want de Schepper heeft, ten einde die ver-

baazende menigte van Dieren , welke in de V^e-

reld huisveft , met gemak en zonder verwarring

daar inwoonen mogte, zeer wyslyk voor ieder

foort byna een byzonder Voedzel gefchikt en

hun-

{*) Zie de Vitgezogt^ FerhunileUngm ^ het.IV. Deel»
bladz. 109 , Sec.

l. DkEL. I SlVK, C
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Inleiding, hunne fmaaken zo verfchillcnde gemaakt , dat het

gene voor het eene Dier noodig is ^ dikwils , van

het andere niet genuttigd wordt. Sommigen -

eeten niets dan Planten, die aan zekere Land-

ftrceken eigen zyn; anderen leeven alleenlyk

van zeker foort van Dieren. Men ziet 'er zelfs

die hun Vbedzel haaien uit Krengen , Vuiligheid

en Modder.

Door hun Het is ook om de order t^ onderhouden , dat

teplaarzen ^q Schepper der Natuur gewild heeft, dateeni-

lende Lugt- gen m zekcrc gedeelten van de Zee of Rivieren

ftreekert
*

2:wemmen , anderen in de Lugt vliegen zouden

:

dat zyne Wysheid fommigen de Verzengde Lugt-

llreek, anderen de Bevroozene, en anderen de

Gemaatigde tot eene Woonplaats heeft gefteld :

cenigen de Wilderniffen en Gebergten , eenigen^

de Boflchen en 't Geboomte , cenigen de Velden

enMoeraffen. Want op die manier is zorg gedra-

gen, dat ieder foort het benoodigde Voedzelin

overvloed kan bekomen , en dat ook geen bewoon-

baare Landftreek op het Aardryk , geen Waterof

gedeelte van de Zee , ontbloot zy van levendige

Schepzelen ; ja dat ieder een groote verfcheiden-

heid van Gedierten kan voeden en onderhouden.

Door deeze Schikking ziet een Dier zig het Voed-

zel niet ontrooven door een Dier van een andere

Soort of Geflagt. Het Aardryk verfchaft hun al*

len te gelyk , en op een zelfden tyd , het Vocdzcl,
'

dat zy noodig hebbeS, en geen Kruiden ofVrug-

ten byna gaan verlooren.

Onc!er- De verfcliiUendc gedaante der Dieren, tm
fcheid daar

•

^p^
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ópzigt van hun Lighaamsgellel , of van de Huid, Iwleidino.

waar mede zy overtoogen zyn, komt zo zeerover- wit voort -

een met den aart en de eigenlchappen van ieder ^
^^^^^"

foort en met de verfcheidenheid der Plaatfen

,

daar zy huisveflen , dat dikwils een andere Land-

ftreek geheel flrydig zou zyn met het oogmerk,

waar toe zy zyn gefchikt.

By voorbeeld , de Aapen , Olyphanten en TufTchea

Rhinocerollen , hebben hun vaft verblyf in de
jg

heete Landen , om dat in die Landen alleen,

geduurende het gantfche Jaar , de Kruiden

groeijen , waar mede zy zig geneeren , en , de-

wyl de Hitte der Zon daar by uitflek groot is

,

hebben zy van de Natuur een byzondere ge-

fteldheid ontvangen , die hun bekwaam maakt om
deeze Hitte, zonder ongemak , te verdraagen.

De Rendieren , in tegendeel , gefchikt tot het en dicêc^

bewoonen der bevroozene Geweften in Lapland , i^^^dcp.,

hebben de Huid by uitftek hard en hairig , ge-

lyk alle andere Dieren in 't Noorder deel des

Aardbodems. Daar door zyn zy tegen de Kou-

de befchut ; hunne vlugheid houdt hun Lighaani

warm , en de Natuur heeft voor hun een Voed-

zei gefchikt , dat onder de Sneeuw groeit , 't

welk zy , hoe diep ook begraven , weeten te

vinden en te gebruiken.

De witte Patrys 5 die op de Alpen huisveft ,.

voedt zig met het Zaad van de laage Eerkeboo-

men,die menigvuldig aan deMeiren in Switzerland

groeijen , en , op dat zy te beter in flaat zou zyn

I. D£EL. T Stuk. C 2. OVer
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IfCLEiDiNG. over de Sneeuw te loopen , zyn haare Pooten

met Pluimen voorzien.

HetKemel- Hel Kemeldier onthoudt zig in heete Zand-

woeftynen, alwaar het Kruiden vindt tot zyn

gewoone Voedzel : maar niets is zo verwonder-

lyk dan de hulpmiddelen , welken de Schepper

hetzelve aan de hand gegeven heeft , tot zyn by-

zondere nooddruft. Op dat het in ftaat zou zyn

oiT^ Rcistogten te doen door die drooge Wilder-

niiTen, daar alle andere Dieren van dorfl ver-

fmagten zouden , om dat men 'er dikwils , ver-

fcheide Mylen in 't ronde, geen druppel Wa-
ter vindt ; heeft de Natuur hetzelve met ver-

fcheide Beurfen aan de Maag voorzien j di^ als zo

veele Bekkens of Bewaarplaatfen zyn 5 in wel-

ken het een genoegzaamen Voorraad van Vogt

,

verfcheide Dagen agtereen , voor zig zelf kan by

zig draagen, terwyl het Spys en Drank voor

zynen Meefter op de rugge torft. Ook gebeurt

het dikwils 3 zo de Reizigers verhaalen, dat de

Arabieren 5 uit gebrek van Water in hunne Ka-

ravaanen 5 genoodzaakt zyn cenigen van de Ke-

rneis te dooden , ten einde het Water te drin-

ken 5 dat in derzelver Lyf is ; 't welk zy zo

goed en frifch vinden , of het eerft geput ware.

De Pelli- De PeUikaan , die deeze drooge Woeflenyën
^^*"' bewoont en haar Neft maakt op plaatfen dikwils

zeer ver van 't Water ; dat zy derhalve ook in

genoegzaamen Voorraad diende te hebben, om
haare Eijeren warm te kunnen houden en haare

Jongen te drenken ; heeft de Natuur hier toe
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insgelyks een hulpmiddel gegeven. Zy draagt Inleiding.

onder aan den hals een foort van Zak, taamelyk

wyd en diep, welken zy met het benoodigde Wa-

ter voor verfcheide Dagen vullen kan.

De Hoombeeften graazen liefll in de laa- Het Hoorn-

ge Landen, daar zy de vetfte Weiden vinden/^
Wolvee.

met Voedzel voor hun bekwaam. Het Wolvee

verkiefl de Heuvelen en drooge Landsdouwen,

alwaar het Kruid drooger en fchraalder, doch te-

vens geuriger is , meeft dienende voor hunne ge-

fteldheid. De Steengeiten beklauteren de top- DeSreen-

pen der Rotfen en fteile Gebergten, om 'er de^^^^^"*

jonge Spruiten van 't klein Boomgewas af te

knabbelen. De Natuur heeft hun derhalve een

onverbeeldelyke bekwaamheid gegeven tot Sprin-

gen, en dus gemaakt . dat allerley Landftrceken, .

zodanigen zelfs, die voor Menfchen naauwlyks

bewoonbaar zyn , haare Gedierten hebben , die

tot nut llrekken van den Menfch.

De verfchillendheid der Smaaken 'is by de Verfchilin

Dieren zo ö'root, dat men naauwlvks een Kruid ^^
'If"^?

vanVoed-
vindt op het Aardryk, 't welk niet behaagt zei.

aan het eene en mishaagt aan het andere Dier.

Het Paard laat de Waterkervel voor de Geic

over ; de Koe de Veldranonkels voor de Schaa -

pen , enz. Zo zyn 'er ook Kruiden , die het

eene Dier vet maaken en van het andere als een

Vergift worden gemyd en gefchuwd. Ja, die

vergiftig zyn voor alle Viervoetige Dieren, ftrek-

ken niettemin tot voedzel van eenige Infekten.

De Wolfsmelk , by voorbeeld , die zulk een

X. D£Et, iStuk, C3 fcheip
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Inleiding. fchei"p Sap heeft , wordt gegeten van die zo

fchoone groote Rups: de Brandenetels, die de

Handen door 't enkel aanraaken befchadigen,

hebben ook haare Rupfen.

Fynheid Dewyl nu de Dieren V indien zy niet wiflen,

I^ ae^ll? ^^^^k Voedzel hun fchadelyk ware , zig zelf

ligtelyk de dood zouden kunnen veroorzaaken,

zo hebben de meeden eene fynheid van Smaak

en Reuk, die hun zonder moeite doet onder-

fcheiden 3 welk Voedzel tot hun Levensonder-

houd bekwaam zy. Dit niet alleen 5 maar de

' Natuur heeft hun ook ingegeven , onder [de

Aarde te zoeken , 't gene voor 't oog verbor-

gen is en tot hun Voedzel dienen kan. Zy zyn

met Werktuigen en een bekwaam Lighaamsge-

llel daar toe voorzien, en kiezen zig een Woon-

plaats uit 5 die hun het noodige verfchaft.

Bekwaam- Ziet men niet de Varkens met hunne Snoet

Dieren^ om ^^^^^^^> Raapen en Aardappelen, uit den Grond

hun Onder- vvroeten :: de Honden hebben bekwaamheid

krygen. om het Aardbrood , Trufels genaamd, dat

geen Stam, Bladeren of iets boven den Grond

vertoont, en voor den Menfch anders niet te

vinden zou zyn , op te zoeken. Zulke Dieren,

die van Boomvrugten leeven , gelyk de Aa-

pen en Inkhoorens, hebben Pooten bekwaam

om te klauteren : de Egel is met Pennen rond-

om voorzien , om ze weg te draagen.

Behalve de ViiTchen zyn 'er ook viervoetige

Dieren , die in het Water leeven ; gelyk de

Bevers en Otters, welker Agterpooten ten dien

einde
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einde tot zwemmen zyn gefchikt. De Ganzen, Inleiding.

Endvogels en Duikers van veelerley fcort, die

zig voeden met Waterdiertjes^ Vifchjes en der-

zelver Eijeren of Kuit, hebben een Bek, Hals,

Pooten en Pluimen, wonderlyk daar toe be-

kwaam. Plet zelfde kan ten opzigte van alle

andere Vogels, naar maate van hunne Levens-

manier, worden opgemerkt.

Een Vogel van Noorwegen, die de ^^/r^?^/- Lid van

jaager van Ray is, gebruikt om te bcftaan een ^^^"
^^^^^^

byzondere lift. Dewyl hy niet zo gemakkelyk

als de andere Watervogels kan duiken , om zig .

meefter te maaken van zyne prooy , laat hy de

Meeuwen en andere Watervogelen voor hem

de Viflchen vangen en vervolgtze , wanneer zy

die gevangen hebben , met zo veel geweld,

dat zy hunne Vuiligheden vallen laaten, waar

mede hyzigvrolyk maakt. Wanneer zig deVif-

fchcn te diep in 't Water houden, worden zy van

de Robben of Zeehonden gevangen , die ze ten

dienfte van de Meeuwen weder uitfpuuwen.

En dus verfchaft het Qtn^ Dier fpys aan het

andere.

Op dat de kleine Vogeltjes nimmer gebrek

aan Voedzel zouden hebben, heeft de Natuur

voor dezelven gezorgd met het Varkensgras by-

na overal , aan de Wegen , van zelf te laaten

groeijen , waar van het Zaad , zo wel als dat

der andere Grasplanten , hun tot Aas ftrekt,

zelfs na den Oogft en in den Wintertyd.

Niet minder zorge heeft deeze waakzaamc

i, D^&L, I stl'k^ C 4 Moe-



40 Beschouwing der Dieren

Inleiding. Moeder gedragen voor het beflaan van eenige

Dieren, die niet fnel loopen, noch vhegen kun-

nen 5 om hunne Prooy te bejaagen. De Kik-

vorfchen, by voorbeeld, leeven van zekere Ge-

» dierten. Wormen en dergelyken, die hun 'als

van zelf in den Bek komen : de Slangen ver-

vullen 5 door haar vertooning , de Beeften met

zo veel fchrik, dat zy niet in ftaat fchynen te

zyn om zig met de vlugt te redden.

Eisenfchap Wanneer de Ratelilang , die Boicirtlnga van

lelflan"/^^* de Indiaanen genoemd woidt , op een Boom

een Vogel , een Vlinder of een Inkhoorn , be-

fpeurt, zo behoeft hy niets te doen, dan ze,

met een gaapencie Keel , ftyf aan te kyken

:

want dan zyn deeze Dieren , als in een oogen-

blik, op een onverwinnelyke wyze betoverd,

en fpoeden zig zo veel mooglyk, om zig te

wQrpen in een Afgrond , dien zy anders in ftaat;

waren te vermyden.

Doch men heeft groote reden, om de goed^

heid van den Schepper jegens de Menfchen te

erkennen, wanneer men agt geeft op het Hulp-

middel, 't welk zy vinden in het Geluid, dat

de Staart van dit Beeft maakt: want iemand,

daar van gebeten wordende', in zes Uuren

tyds de Verrotting zou moeten ondergaan.

Hoe weinig oplettendheid men ook hebbe op

Gods Werken, niemand is 'er, die niet beken-

nen moet, dat in de goede orde en volmaakte

overeenkomft , welke het Oogmerk van de

Schep-
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Schepping beantwoordt, eene aanbiddelyke Wys- Inleiding.

heid doorftraalt.

Kan men zonder verwondering zien., hoe zeer Voorzor-

de Voorzienigheid waakz^iain is tot bewaaring
f4?e D^ereii

van fommige Dieren , die op zekere tyden des tegen den

Jaars, uit hoofde van de buitengemeene Kou-

de, of van Onweeren 5 zig de gewoone Hulp^

middelen , wellcen zy noodig hebben om te lee-

ven 5 anders niet bezorgen zouden kunnen.

De Beer bewindt zi^, in den Herfft, met een In cie Bee-
o ren.

groot Stuk Mes , w^aar van hy zorg gedragen

heeft zig De voorzien^ en houdt zig geduurende

den Winter daarmede omkleed en bedekt, loe-

vende niet dan van het Vet , 't welk hy 3 in

den Zomertyd , heeft opgegaard in het Cellu-

Icuze Vlies onder zyn Huid. Dit ftrekt hem,

zo lang de tyd duurt dat hy geen Spyze heeft,

toi Voedzel , en ^ milTchieia trekt hy ook ecnig

onderhoud uit het Lymagtig Sap der Klieren,

die onder zyne Pooien zyn ^ 't welk hy uit dczel-

ven drukt door ze met de Tong te lekken.

De Egel , de Bonfem en de Mol , hebben

ook de gewoonte , hunne Gaten te vullen met

verfcheide foorten van Kruiden en zy houden

^ig daar flaapende in op , geduurende de groot-

fte Koude.

De Vledermuis fchynt den gantfchen Winter öe Vlcdcr-

als bevrooren en dood te zyn, en de mecften

der Dieren , die zo wel in 't Water leeven als

op 't Land, brengen dit Jaargety in een Gat^

of op den bodem van een Moeras ofMeir door.

I. L>EEt. 1 Stuk. C J 'X^-
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Inleiding. Tegen 't end van den Herfft, wanneer de In-

Zwaluwen, fekten beginnen te verdwynen , zoeken de Zwa-

luwen 5 die alsdan niets meer te eeten hebben

,

eene Schuilplaats tegen de ftrengheid van het

Winter-Saizoen ^ op den grond der Meiren of

Slooten, tuJGTchen het Riet en de Biezen 3 ko-

mende niet daar Van daan voor het begin van 't

Voorjaar, om dan weder in dê Lugt te vlie-

• gen. Dit is 't gevoelen van verfcheide Hoog-

duitfche Naturaliften , doch anderen meenen,

dat zy over de Zee gaan en warmer Geweften

opzoeken tot haare Winterwooning.

,

In alle Dieren , die het koude Jaargety dus

zonder Eeten doorbrengen 5 merkt men aan, dat

de werking der Darmen zo lang ophoudt , 't

gene maakt , dat zy geduurende dien tyd in 't

geheel niet met Honger zyn gekweld , volgens

de Proefneeming daar omtrent in 't werk ge-

field door den Heer Lister. Hun Bloed flremt

niet in het Kommetje, gelyk het Bloed der an-

* dere Dieren, en is daar door bekwaamer om
niettemin door de Vaten te blyven omloopen.

Veldhoen. De Veldhoenders graaven zig dikwils Holen
^"*

onder de Sneeuw, die zo ruim zyn, dat zy 'er

des Winters niet alleen in woonen , maar zelfs in

loopen kunnen. Zy ruijen in den Zomero zo

dat zy, in de Maand Auguftus niet meer vlie-

gen kunnende, gedwongen zyn door deBoflchqn

te zwerven , om hun Voedzel te zoeken , dat zy

niettemin zonder veel moeite bekomen; dewyl

de Blaauwbeflen, dan ryp zynde, hun genoeg-

zaam
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zaame Spyze uitleveren. De Jongen , in tegen- Inleiding*

deel 5 ruijen niet in 't begin van den Zomer 5 als

of de Natuur dit zodanig gefchikt had 5 dewyl

2>j nog niet in ftaat zyn fnel te loopen ^ en der-

halve hunne Wieken noodig hebben , om weg te

vliegen , wanneer hun eenig gevaar dreigt.

Vertrekken niet verfcheide Vogelen ^ die van

Infekten leeven^ tegen den Winter 5 wanneer

hun in de Noordelyke Landen 5 door Koude en

Vorfl, Voedzel ontbreeken zou^ naar warmer

Land- en Lugtftreeken ('^) ?

Onder alle bekende Dieren vindt men 'er De Dieren

naauwlvks eenigen 5 die niet met anderen in
vernielen

Oorlog zyn : want zy leeven altemaal niet van den eikam

PlantgewalTen of derzelver Vrugten , maar vee-
^^'

kn flrekken kleiner Diertjes ^ dan zy zyn 5 tot

Aas. Zulke , die men Roofbeeften of Verfcheu-

rende Dieren noemt, eeten dagelyks verfcheide

andere foorten van Beeften, die door hunne

zwakheid buiten ftaat zyn om zig te verdedi-

gen tegen derzelver geweld. Op die zelfde wy-

ze worden alle Dieren , van de Infekten af tot

de grootfte Dieren toe , vernield.

De Pt^ntluis , die haar voedzel heeft van de

Bladeren der Boomen en Kruiden , wordt door

zekere Vliegen verflonden : de Vliegen van

vcelerley foort zyn de prooy der Spinnekop.

pen,
() Zie een uJrvoerige Verhandeling , daar over , in het

V. r)EEL, der Uitgezogte Verhandelingen» bladz. i8. A!«
ook in de voorgaande Deeien , alwaar het Stuk, voitar de
^vcalitwen en deOi^eyAars oyerwmteten , in *£ breedeoB-
derzogc \yordr.
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Inleiding. pen, die zelf tot Aas vei^flrekken voor de Mus-

fchen 5 en deeze vallen fomtyds in de klaauwen

der Roofvogelen.

De Watervloo met getakte Hoornen , die^

in vervuild Water groeit (*) , ftrekt voor de

Wormpjes der Muggen tot voedzel ; deeze

worden van de Kikvorfchen verflonden 5 deKik-

vorfchen worden door den Snoek ingeflokt , en de

Snoek kan tot Aas flrekken voor grooter Vis-

fchcn.

De Kat-Uil en Vledérmuis vliegen by avond

en by nagt , om hunne prooy te bejaagen , die

in kleine Vogeltjes , Vlinders of Nagtkapellen ,

.

beflaat. Op gelyke manier vangt de Zwaluw

,

by dag , de Muggen en andere Infekten , al vlie-

gende in de Lugt.

De Aakfier haalt met de Tong de kleine Diert-

jes van tuITchen de Baft der Boomen : de Mol

eet Wormen 5 en de groote VilTchen verflinden in

't algemeen de kleine , volgens het bekende

Spreekwoord.

Zeldzaame De Paarlemoer-Schulp (^Pinm Marina^ die

bewaaring j^^n vindt in de Middellandfche Zee, is blind
van net

Paarlemoer gelyk de andere SchulpvifTchcn , en derhalve

?^^"^P'^^^' onbekwaam om den Vyand te ontwyken, ofte
je « voor

zynVyaad. zorgen voor haar eigen verdediging , fchoon haa-

re Kleppen gefpoord en zeer fterk zyn. De Zee-

sterren , tiiettemin , maaken jagt op haar en vree-

ten ze op 5 zo dra zy de Schulp gaapende vin-

den.

{) Zie derzelverBefchryvingen Afbeelding In Bakers
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den. Daar tegen heeft de Natuur de gemelde Inleiding.

Schulpvifch een befchermer gegeven , dat een

foort van Kreeft ofKrabbetje is , zonder Schaaf

doch zeer fcherpziende , Pinnopbylax'gemamd:

Hetzelve woont in de Schulp , en, wanneer het

Dier ze opent, gaat hetopdewagt, komende,

zo dra het eenig onraad merkt, terug, waarop

de Schulp geflooten wordt en dus vermydt het

Dier dikwils den aanval van de Zee-Stcr.

De Geleerde Heer Hasselquist heeft, op

zyne Rcize naar Paleflina, dit keurlyke Ver-

fchynzel waargenomen , dat den hedendaagfchen

onbekend en by de Ouden ook , zo 't fchynt

,

niet begreepen was. Aristoteles , nogthans

,

zegt op verfcheide plaatfen van zyne Hifiorie

der Duren , dat de Pinna Marina in haare

Schulp eenWagter huisveft, die naar een kleine

Kreeft gelykt en Pinhophylax genoemd wordt.

Plinius geeft 'er den naam aan, van Pimo-

tbeus of Pinnoterus.

Onder de Kreeften is een foort, ^e'naamd ^^^f"^*^3 ö^^^""-*^^^' vai* zeker

Bernard PHermite of de Soldaat, die 't vernuft Kieefije

heeft om Schulpen op te zoeken, welke ledig schaal!

zyn, en daar in zyne Woonplaats te neemen,

om zig voor de Ongemakken van het Weer te

beveiligen : want zyn Staart is met een zeer dun

Vliesje bedekt en hy is immer zo bezorgd voor

dit Deel van zyn Lighaam als de Beer voor den

zynen. Dceze Kluizenaar , indien men hem dus

noemen mag , rolt d^^ Schulp van een ander

Dier voort , even of 't zyn eigen Huisje ware.

1. Deel, i Stuk« O^
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Inleiding. Onder de Viervoetige Dieren zyn de Verfcheü"

Voorzorg rende zeer flerk van Lighaam , en onder de Vo-

teg^endere 8^^^^ ^Y^ ^Y ^^ grootften
:
maar , hoe groot

groorever- ook de Verwoedheid der Roofvogelen zy^ de
nielingder t n
Verfcheu. Natuur 5 dic allcs paaien Itek , heeft wyslyk
rende Die-

^j^ byltere verwoeftingcn voorgekomen ^ die zy

zouden kunnen aanregten, met hun in minder

veelheid te doen gebooren worden 5 en in kleiner

getal dan de andere Beeiten , die geen kwaad be-

'dryven ^ en zelfs hun een korter Leeftyd te ver-

kenen, dan aan deeze laatften. Ten anderen

zyn de Verfcheurende Dieren in alle Landen

niet even gemeen. Men vindt geen Leeuwen of

Tygers in de Noordelyke Deelen van Europa^

Voeg 'er by 5 dat de Dieren van deezen v^rce-

den aart zeer gewoonlyk elkander vernielen. De
Wolf vreet Voffen , en zelfs fchroomen dikwils:

verfcheide Wolven, te hoop verzameld zynde,

niet, Beeren aan te randen. De Tygerinnen ver-

fcheuren fomtyds de Mannetjes Jongen , die zy

voortgebragt hebben.

Liili^heid "^Schoon ieder Dier een byzonderen Vyand
der Dieren

y^^^^i ^je hetzelve zonder ophouden tra^t te
om hunnen 10
Vyand re befchadigen, of Strikken fpant om het te van-
oütwyken.

^^^ . heeft hetzelve nogthans Middelen om zig

daar voor te hoeden, en gebruikt dikwils Lis-

ten, die van een goed gevolg zyn voor zyn be-

houd.

In de Vo-, De Vogelen ontwyken menigmaal , door hunne

^^ ^^'
byzondere manier van Vliegen , de woede der

Roofvogelen, Want zo de Duif, by voorbeeld^

op
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op de zelfde manier als de Sperwer vloog, zou Inleiding.

zy deszelfs Klaauwen zelden ontkomen kunnen.

De Haas brengt, door zyn Afpaden , den Hond,

die hem vervolgt, in verlegenheid.

Wanneer de Hoombeeflen of ander tam Vee , in de

die by Troepen weiden in de Berg en Bofchagtige
^en Tn^an*

Landen , vemeemen , dat 'er een Beer naby hun is , der Vee.

vergaderen zy zig tot gemeene beveiliging. De
Paarden , zegt men, rangeeren zig Kop tegen Kop,

en vegten al fchoppende met hunne Agterpooten.

De Oflen en Koeijen voegen zig byeen , met het

Agterlyfnaar elkander toe , en weeren den Vyand

met de Hoornen af. De Varkens zelfs , wee-

ten zig zo dapperlyk fe verdedigen , dat de Beer

veel moeite heeftom een van hunne troep meeller

te worden. Ook is 't, indeezen, zeeraanmer-

kelyk, dat alle foorten van Kudden hunne Jon-

gen in 't midden plaatfen , tot dat het Gevegt

geëindigd zy.

Niet minder verwonJerlyk is de voorzorg , In de

welke van fommige Beeften tot hunne veilis:-
^^^^^^" ^®

beid, geduurende de Nagt, gebruikt wordt.

Wanneer de Paarden troepswyze in de BofTchen

flaapen , is 'er een die de Wagt houdt , en van

de anderen, by beurten, wordt afgeloft. Als

de Aapen, in Brafil, de Nagt in de Boomen

doorbrengen, is 'er altoos een op Schildwagt,

om het Sein te gceven , wanneer eenige Tygers

daar op komen klimmen of klauteren; en Wee
den Schildwagt, dien zy flaapende vinden , want

1» DtEjL. 1 Stuk, ^ Zllïk
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Inleiding, zulk een werdt , zo men verhaak ^ op heeter daad

van de Aapen aan ftukken gefcheurd.

Hier uitontftaat^ dat de-verfcheurende Dieren

dikwils onderhevig zyn, geSrek aan Roof te

hebben , en het gebeurt hun fomtyds ^ dat zy een

geheelen Dag geen Prooy opdoen. Ora die reden,

nu 5 is het , dat de Natuur hun 't vermogen ge-

geven heeft 5 om zeer lang Honger te kunnen

lyden , zonder eenig Ongemak of Nadeel. De
Leeuw blyft, zegt men, verfcheide Dagen in

zyn Hol, zonder te Eeten, en als de Wolfeens

een *goeden Maaltyd heeft gedaan, kan hy ee-

nige Weeken leeven zonder VoedzeL

Nooaxaak- Voor 't overige is hef kenbaar, dat de Oog-

iykheid derj^gj-j^en der Voorzienigheid, met zekere Dieren
vetfcheii-

i t^ ^
rende Die- óver te gecven aan de Roofzugt der anderen,

^

zyn 5* op dat deeze laatften Onderhoud zouden

hebben; terwyl zy tevens, door hun Verflin-

dende aart , dienen om eene juifte evenredig-

heid te onderhouden van alle de Soorten, op

dat zy niet , te veel vermenigvuldigende , m.og-

ten ftrekken tot ondergang der Menfchen en vaf\.

hun eigen zelf. Want het is zeker dat , zonder het

in ftand blyven van die Evenredigheid , welke

alle Dieren op het Aardryk doet beflaan, m-

dien het zelfde getal twee of driemaal grooter

wierd, 'er geen Voedfel genoeg zou zyn voor

zulk een verbaazende menigte en dat zy allen,

bygevolg, onvermydelyk van Honger zouden

. moeten fterven.

!^ekere Vliegen , ^die levendige Jongen baa-

ren>

ttn
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t'etï, zyn zo vmgtbaar 5 dat 'er tweeduizend t'ee- Ïisleidiniq.

her dragt van voortkomen. Deezc onbegrype-

lyke vermenigvuldiging zoude 3, in zeer weinig

tyds, de Lugt vervullen met gehecle Wolken

van zodanige Infekten 3 die het Licht van de Zoii

verdonkerden ; indien zy niet ten prooy verftrek-

ten aan de Vogeltjes ^ Spinnekoppen en verfchei-

de dergelyke Dieren.

De Reigers , Oijevaars en Valken 3 5:uiveren E- Der Oijf*

gypte van een oneindige veelheid Kikvoffchen ^ ^^^^^^
^"

daar het geheele Land van krielt 5 na de Over-

ftroomingen van de NyL Zy verflinden ook de

Rotten, die de Plaag zyn van Paleftina. De
witte Voffen j zegt de Heer Linn^.us , welke men

in de Alpen van Lapland vindt > doen gclyken

dienft, met het vernielen van de Rctten, die

anders bovenmaatig vermenigvuldigen en alle

Tuin- en VeldgewalTeii vernielen zouden.

Wy fpreeken hier niet van het nut», dat ons Der Katte;!*

de Huislyke Dieren 3 de Katten naamclyk y toe-

brengen tegen dit fchadelyke Ongedierte. Al-

leen zal ik gewag maaken , hoe de Ingezetenen

van 't Eilandje Procida , dat naby de Kuft van 't

Napelfche legt^ en daar de Koning zig dikwils

gaat verluffigen met de Faifanten-Jagt , onlangs

aan het Hof geklaagd hebben over de groote na-

deelen , die hun de Rotten veroorzaakten , de-

W7I het hun niet geoorlofd was Katten te hou-

den ; welke fchade , zo zy hebben aangetoond

,

ever de vierduizend Dukaaten in 't Jaar bedroeg.

Het geheele Aardryk zou bedekt zyn met rot- Der Wol-
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Inleiding, tende Krengen van allerley fooit , indien 'er geen
ren

,
Kraai- Dieren waren , naar dergelyk Voedzel gretig.

den , enz. Zo 'cr een dood Beeft op de Velden of in de

Wouden legt 5 komen nu, in tegendeel , de

Wolven, Beeren, Vollen, Kraaijen, Honden

en andere wilde Verfcheurende Dieren , hetzelve

opkluiven , dikwils zonder dat 'er iets van over-

blyft. Indien een Paard of eenig ander groot

Dier , op de groote Wegen , ofop plaatfen , daar

geen Verfcheurende Dieren by der hand zyn,

dood legt, zo is het Kreng, na verloop van ee-

nige Dagen , geheel vervuld met een ontelbaare

menigte Wormen en Vleefchvreetende Vliegen,

die al het weeke verteeren , waar door de Voor-

bygangers in 't kort verloft zyn van den affchu-

welykenftank, dien dit Kreng uitgaf.

Der ver- Wanneer de doode Viffchen naar 't Strand f?e-
11 indende

Viüchen. dreeven worden , komt een drom van Viiïchen

,

gelyk Roggen en anderen die op Vifch aazen

,

derwaards om ze op te eeten , en deeze dienen

fomtyds , door het afloopen van de Zee in Groe-

ven opgehouden , tot voedzel voor de Roofdie-

ren , die aan den Oever hun verblyf hebben.

Door dit middel wordt de Lugt van Befmetting

gezuiverd , en verfcheide foorten van Dieren

vinden tevens hunbeftaan, door deeze verftan-

dige Huishouding van de Natuur.

Derlnfek- Niet minder moet men zig verwonderen over

het bedryf van verfcheide foorten van Infekten ,

die, voor hun zelf arbeidende, aan andere Die-

ten weezecitlyke Voordeeleu toebrengen. Als

de
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de Muggen hunne Eitjes leggen in rottend Wa- Inleidïnö.

ter, verteeren de Wormen 3 die daar uit komen,

al het bedorvene in dat Water. Hoe klaarbly-

kelyk heeft de Schepper tegen de groote ver-

menigvuldiging der Rupfen gezorgd , met zeke-

re Boorvliegen Gaatjes te doen fteeken door den

Huid van de levendige Rups , en Eitjes te doen leg-

gen in haar Lighaam 5 waar uit fpoedig Wormpjcs

voortkomen 5 die de Rups allengs opeeten, toc

dat zy 5 op deeze zonderlinge manier , fierven

moet ? Hoe veelc dergelyke middelen kan de

Natuur hebben -, die ons geheel onbekend zyn en

daar men niet om denken zou ? Is 't niet byna

onbegrypelyk , dat de Bloedzuiger, zo week
*

van Lighaam, onbefchroomd een Water-Tor,

die met zulke harde Schubben gewapend is en

zo vinnig fteekt , durft aantaftcn en om 't leven

brengen ? In Amerika is een foort van Mieren

,

die op zekeren tyd in de Huizen komen , en al heü

Ongedierte , Torren , Spinnekoppen, Wand-

luizen, enz. verdelgen.

Maar aan den anderen kant zyn het ook dee- Sch^Jelyk*

ze kleine Diertjes , zo veragtelyk in fchyn,
^gj^en

['

w^elken God gebruikt als een Werktuig van zy- fonmiioe

ne Wraak, wanneer zyne Almagt de Ontrouw

en Ondankbaarheid der Menfchen ftraffen wil.

Ieder foort weet, op zyne manier, de Wille

van het Opperwezen ter uitvoeringe te brengen.

Indien hy het Kruid der Velden vernield wil

hebben, zo zyn 'er Legioenen van Muizen,

Sprinkhaanen of Rupfen gereed , om 't zelve af

I, Dkki,. I Stuk. D 2 tö
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Inleiding, te fcheeren. Eene foort van Infekten vreet de

Wortelen , een andere de Bladen , een andere de

Bloemen. De Kalanders knaagen het Koorn ; de

Oorworm vernielt de Moeskruiden en Vrugten ;

de Vetmade het Vleefch ; de Houtworm maakt

de dikfle Paaien breekbaar en boort den Huid

der Schepen door ; de Schildtor bederft de ge-

droogde Vifch ; de Myt verteert Kaas^ Meel en

andere Levensmiddelen;

Om kort te gaan, 't is onnx)gelyk te verhaa-

len 3 op hoe veel verfchillende manieren de In-

fekten of Gekorven Diertjes den Menfchea

fchadelyk kunnen zyn. Daar zyn 'er zelfs, die

Voóltjes graaven in ons Vleefch, knaagende ons

Lighaam van 't Hoofd tot de Voeten. In de

Moeraffige Noorder deelen van Sweedfch Both-

nic heeft de Heer Solander een draadswyzen

Worm ontdekt, die uit de Lugt nedcrvalt op

de Lighaamen der Dieren , dczelven in een

oogenblik doordringt en ze binnen 't kwartier

Uurs , met de allerhevigfte Pyn , doet fterven.

'
' Zoude men genoegzaame erkentenis bewyzen

kunnen aan iemand , die een Middel wifl uit te

vinden , om de Weegluizen in de Volkryke

Steden te vernielen, de Tarantulas in de Zui-

delykfte deelen van Italië; de Schorpioenen in

de Weflindicn ; de Muggen in de Noordelyke

Geweften; de Horfels in Lapland; de Krekeb

iïï de Dorpwooningen ; de Myten in Finland

;

de Rupfen , die de Vrugtboomen afeeten , e»

de Motten die de Kleedcren bederven.

Daar
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Daar tegen wederom zyn het de Dieren 5 die Inleiding.

ons in byna alle Levensbehoeften een groot nut Nnrrioheid

toebrengen. De Tygers, Loflen^ Beeren^ Elan- ^en voor^^*

den, Kaftooren en Voden, hebben Bont ofVag-^^" ^,

ten, die de Mcnlcaen, m de Noordelyke Landen,

niet fchynen te kunnen milTen , om hun Lig-

haam voor de Koude van den Winter te be-

fchermen. Eenige foorten van Honden zyn ge-

fchikt om Hérten, Steengeiten, Haazen en an-

der Wild op te lugten , te jaagen en te van-

gen 5 daar wy onzen Maaltyd mede doen , zon-

der dat deeze Dieren veel deel hebben aan het

Voedzel dat zy ons bezorgen: andere foorteu

dienen om ons te bewaaren of tot ons ver-

maak. Het is ten nutte van den Menfch , dat

de Fret de Konynen uit haarc Holen jaagt. De
Muilezel, de Olyphant, Kemel, en veele an-

dere Laildieren , zyn geboorcn tot het draagcn

van Pakken en zwaare Laften ; het Paard om
den Menfch van de eene plaats naar de andere

te voeren ; de Os voor de Ploeg ; de Koe om
Melk, het Schaap om Wol te geeven; en van

hoe veelen ftrekt niet het Vleefch ons tot Spy-

ze, de Pluid tot Kleeding en het wSmeer tot

Kaarsligt ?

Onder de Vogelen is 'er nauwlyks een , die ^
Van de

.

den Menfche geen nuttigheid toebrengt. Veelen ^^^ ^"*

worden gegeten; de meeflenj, zelfs de aller-

wildften, leveren Schryfpennen , Vederen en

•Dons , tot veelerley gebruiken, en anderen die-

sien door hunne Schoonheid , Gezang of ande-

• ï. DlftL, I STUif D 3 ÏQ
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Inleiding. re Eigenfchappen , tot ons vermaak. Wat al

Voedzel verfchaft ons niet de menigte van Eije--

ren, welken de Hennen en Eenden leggen, meer

dan tot Voortplanting van haar Geflagt noodig

fchynt.

De De Viflchen ziet men, door ecne Wet der

Natuure , genoodzaakt de Afgronden van den

Oceaan 5 daar zy in veiligheid zouden zyn , te

verlaaten , om het Strand en de Ondiepten te

naderen, alwaar men hun Strikken fpant. An-

deren, gelyk de Haring en Makreel, gaan van

de eene Kaap naar de andere, en dat rege'lraaatig

op zekere tyden van 't Jaar, om vervolgens te

vallen in de Netten van de Viffchers. De Koe-

ten doorloopen by troepen de geheele uitge-

ftrektheid der Zee, om ze naar den Oever te

jaagen en de Meeuwen geeven de plaats te ien-

tien, waar deeze Viflchen zyn, door hun vlie-

gen langs de Oppervlakte van 't Water. Ook

brengt de Zee dagelyks Oeilers en Mofle-

len voort , ten diende van den Mcnfch,

Wat nut geeven ons niet de Walviffchen, door

hun Spek en Baarden, de Robben door hunne

Huid , de WalruITen door hunne Tanden.

De^y- Wie weet niet, hoe de Zyworm ruim zo
^orm, Ho-^^^ ten voordeele van den Menfch aan zvn
cigby, enz. ^

Tonnetje, dat hem tot de Voortteeling van zyg

Geflagt noodig is , arbeidt , als ten nutte van

zig zelven. De By geeft zig veel moeite om
dien lekkeren Honig in te zamelen ^ zo aange^

naam van Sm^ak en zo nuttig vooi: de Gezond-
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heid. Dus bcfhat het ook met de Diertjes, Inleidlxg.

die, door hun booren in de Bladen van een foort

van Eikeboomen , de Kermes - bezien doen

^rocijen, zo dienftig tot Geneesmiddelen en tot

eene VerfftofFe. Om van de Vliegen die de

Vygen fteeken en ryp doen worden , benevens

veele andere nuttige Inlekten , niet te gewagen.

Behalve de nuttigheid, welke veele Dieren dus Nutriglieici

den Mcnfch toebrengen in de Huishouding en Jf^^^^^""

Burgerlyke Samenleeving , in den Landbouw, "esskunde.

den Koophandel en Fabrieken ; om kort te gaan,

in byna alle Omftandighed^en des Levens ; heb-

ben zv in de Geneeskunde ook een byzonderen

dienft. Geen PlantgcwaiTen leveren zulke

kragtige Middelen uit, in veelerhande Opzigten-

Laat ons eerft het Voedzel befehouwen , 't Tor herffel.

welk , hoewel in Gezondheid onvermydelyk,
[l.'^IJe Vcr-

niettemin van de grootfle noodzaaklykheid is^^-wakkia-

in de verzwakking van het Lighaamsgeflel en
^^"'

verval van Kragten. Wanneer die Kwaaien, de

gevaarlykften zeker in de Geneeskunde , tot

den hocgften trap gefteegen zyn , welken men

de Teering noemt , kan men immers geen be-

kwaamer Hulpmiddel vinden dan de Geiten- of

Ezelinnc Melk. Daarenboven vindt men Voor-

beelden , dat de uitwaafeming en warmte van

frilTche jonge Dieren , aan 't Lighaam gelegd,

Menfchen , die op den Oever des Doods fchee-

nen te zyn, als hebben doen herleeven. Dun
Vleefchnat is een Spys, die van de zwakfte In-

gewanden en vanzodanigen, voor welken zelfs

1. Dkïi. iStui, D 4 d^
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lNLEiDiNG.de uitgezogtfte en keurlykft toebereide Brood^

Kandeelen te zwaar zyn , kan worden gebruikt;

en verteerd. Is niet Geley van Hertshoornen

de laatftc toevlugt in de allergrootfte \ erzwak-

kingen door langduurige Krankheden ?

Tot andere Daarenboven zyn verfcheide Lighaamsdeeleii

ipkidefen. ^^^ Dieren tot in- 'en uitwendige Geneesmidde-

len in gebruik. Wie weet niet de algemeens

nuttigheid van de Varkens-Reiifel en Schaapen-

Ongel in de Zalven en Pleifcers; om niet te

fpreeken van de kragt van 't Merg der Beende-

ren of Schenkeien ? Het Elpenbeen 3 dq Herts-

hoornen 5 Paarlen en Elands-Klaauwen , zyn on-

der de Geneesmiddelen niet van den minden rang.

Maar wie zal in de Plantgewaflen Middelen vin-

den 5 zo kragtig werkende op het Zenuwgeflel
^

als de Bevergeil 5 Moskeljaat, en Zivet? De
Scheikunde zelfs 5 die ?:ulke doordringende Gee-

ilen^ Oliën en Zouten, haalt uit de Bloemen,

Bladen , Hout , Baft en Wortelen , kan geen

vlugger Middelen daar uit bereiden ^ dan de

Geeft van Hcitshoorn en die van Armoniak-.

Zout is. Wy fpreeken niet van de byzondere

tegengiftige kragt, die aan de Olie van Schor-

pioenen, het vlugge Zout van Adders, en wat

dies meer is, toegefchreeven wordt. De Spaan-

fche Vliegen alleen, geeven een zeer gemeeii^

^aam Voorbeeld, tot ftaaving van 't gezeg;de,

Ds
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DeEIGENSCF|APPENder
DIEREN IN 't Algemeen.

Derzelver voornaam/Ie Verfchil met de Planten^

het Dierlyk Leven. Deszelfs naafle Oorzaak^

de /landoenlykheidder IJghaamsdeelen , en On-

derfcheiding derzelve van de Gevoeligheid.

Overeenhomft van de Groeijing der Dieren met

die der Gezvaffèn, Hun Ferfcbilten opzigt van

de Vogten. De Zouten zyn in de Dieren vlug»

Bet Zuur is hlykhaar in eenige Infekten. Aart

der P^enynen in fommige. De Uitwaafemiug

maakt onderfcheid iujfchen alle Dieren. Toe-

vallige Oorzaakefi van Ferfchil: het Foedzel^ d$

Ligbaams-beweeging^ Driften^^t Klimaat^ enz..

WY hebben de Dieren in 't algemeen be-

fchouwd , zo in vergelyking met den

Menfch 5 als ten opzigt van de nuttigheid , die

7.y aan eikanderen en aan het Samenftel der Na-

tuur 5 als ook aan ons in 't byzonder toebrengen.

Thans gaan wy over tot het Onderzoek van die

Eigenfchappen , welke hun onderfcheiden van

^Ue overige vSchepzelen.

De Dieren naanielyk hebben Eigenfchappen ^ Onder-

die hun gemeen zyn met alle andere Onderwex-
^^er Eiceri-

pen van het Samenftel der Natuur : de zodanigen fchappea.,

naamelyk, die hqt Stoffelyke in dezelven betref-

fen : andere Eigenfchappen zyn hun met de

. PlantgewafTen en niet met de Aarde, Steen of

J. Deej.. iSmK.- D 5 Mi-
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Inleiding. Mineraalen 5 gemeen : fommigcn , eindelyk, on-

deifcheiden ze van alle andere Lighaamen, die

niet tot het Ryk der Dieren behooren.

Wat het
Deeze laatfle EigeiÏÏchappen zegt en verbeeldt

Leven in de men zig gemecnlyk in het Leven te beftaan;
leren zy.

^^^^ ^^^ Leven is hun met de Plantgewaffen ge-

meen. Beiden zyn het gewerktuigde Lighaamen,

die de Sappen , van buiten ingenomen ^ door

hunne Vaten voeren , het overtolhge weg laaten

waafemen , of uitdryven en uitwerpen. Dit is

^ rhan^^^^ Groeijend Leven "^^ dat de Planten zo wel

getatha hebben als de Dieren. Doch in de Dieren heeft >

behalven dit , nog een Gevoeligheid en Bewee-

ging plaats 5 die in de Planten weinig of niet bc-

fpeurd wordt. Ook kan men niet zeggen 5 dat

het Gevoel en de Beweeging , zo veel zy aan

uitwendige tekenen kenbaar zyn , volflrekt wor-

den vereifcht tot het Leven : ten ware men (lel-

len wilde 5 dat het Leven eenigen tyd geheel kon

ophouden in een 'Dier.

VoorbeeU ^^ Voorbeelden van Menfchen , die door

den van on 'Hartvang 5 Verdikking of Verdrenken , in een
werkzaam , 1 1 i i n
of onse- naar t oog geheel levenloozen ttaat waren ge-

waarvvorde.|^^^^^ en daar in verfcheide Uuren gebleeven,
^

iyk Leven. ^
, r. „. t

doch weder tot herftelling gekomen zyn, voldoen

in dit opzigt zozeer niet 3 als die van Dieren. Van

verfcheide Vogelen en van de Kikvorfchen is 't

bekend , dat zy des Winters geheel verkleumd,

ja ftyf bevrooren zynde, door eene zagte ver-

warming tot Herleeving gebragt worden. De

Heer LEEUWfiNHOEjc heeft in de Wiek van een

Vle-
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Vledermuis ,- daar het Bloed geheel ffil ftondt, i^jï^^idi^tg,

het Dier weder eeten geevende , na verloop van

zes Uuren den Omloop zien herflellen. De be-

weeging van het Hart is^ door den lieerliAL-

LER en andere Ontleedkundigen , in Katten en

Honden die dood fcheenen 5 ja geheel verftyfd *

waren , door blaazen weder opgewekt. Maar

het aanmerkelykile in deezen is, dat eenige

kleine Diertjes de Eigenfchap hebben , om ver-

fcheide Jaaren , en milTchien altoos , te kunnen

blyven in een volftrekte onwerkzaamheid en

geheel uitgedroogd: daar zy^nogthans, by de

eerite gelegenheid , die hun genoegzaam door-

v/eekt en de deelen lenig of buigzaam maakt

,

een ;zeer vlugge beweeging oefenen, aan wel-

ke niemand den naam van Leven kan weige- ^

ren. Het Raderdiertje , en de Aaltjes in ver-

zengde Tarwe, door het Mikroskoop ontdekt, .^"^

^

leveren daar van een Voorbeeld uit ('^).

Dewyl de Dieren , geduurende dien tyd , 't Moeielyke

Gevoel en Bcweeging , ja ook het groeijcnd
'f^^^^-,^^

Leven ontbeeren , zo biykt , dat men ze alsdan ^^r Dieren

zelfs niet van de Stoffen , die tot het derde Ryk gewaiTeo.

der Natuur behooren , kan onderfcheiden. Het

Radcr-Diertje, by voorbeeld, vertoont zig als

rood Zand of Vuiligheid in de Looden Geuten;

de Aaltjes als Vezelagtige Draaden in de ver-

zengde Tarwe. Maar nog moeielyker is de on-

derfcheiding van de Planten in fommige Die*

ren^

(*) Zie Baker, Ntitüg Cchmik y4u 't Mikroskê^f*
Aind. 175Ö. bl. 263, 277.

1. D£ïL, I Stuk..
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Inleiding, ren , dewelke geen kenbaare beweeging en

naauwlyks eenigc beweeglykheid hebben : daar

in tegendeel fommige GewalTen ; gelyk het In-

diaanfche Kruid , genaamd Mimofa , dat zyne

Bladeren op 't aanraaken vallen laat ; iets meer

fchynen te hebben dan een Groeijend Leven,

en zelfs een merkelyken trap van Gevoeligheid.

Sommige Dieren ook hebben andere Eigenfchap-

pen met de Planten gemeen , gelyk de deelbaar-

heid in de Polypen en hunne manier van uit-

fpruiting: in anderen hunne huisvefting in Zee-

Gewaffen^van eene Vezel-Vlies- Hoorn- of Steen-

agtige natuur. Dus beflaat het met de Koraalen,

en de Koraalboompjes , gemeenlyk Lithophyta

of Keratöphyta genaamd ^ benevens de Zoophy

# ta of Plantdieren 5 en verfcheide Sponsagtige

Zee-Gewaffen , die te vooren onder de Plan-

ten geteld waren , doch door den Heer Linn^ëüs

gebragt zyn in het Ryk der Dieren.

Merktek?* Ondertuflchen , indien men naauwkeurig na*

olerlvk'^
gaat, wat de merktekenen zyn, waar aan men

Leven. onderfcheidt of een Lighaam tot het Ryk der

Dieren behoore ; zo zal men bevinden, dat die be-

ftaan in eenig blyk van Leven. Dit Leven nu

ontdekt zig aan eene kennelyke beweeging in

het geheele Lighaam of in eenigen van deszelfs

deelen, 't zy van zelf, dat is inwendig, ont-

llaande , 't zy door uitwendige prikkeling of

terging veroorzaakt. In beide die Gevallen

*7mV4J/-blykt de Jandoenlykheid * van zulk een Lig-
^'^'*^

haam^ die derhalven met reden gehouden wordt

voor
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voor de naafle oorzaak van 't Dierlyk Leven, Inleidinö,

en van de enkele Gevoeligheid * te onderfchei- ^Senfibi.

den is , om dat zy uitwerkingen voortbrengt,
^^^^^

die ongelyk grooter dan de oorzaak zyn.

Van den tyd van Hippocrates af, is men DeGe\roe-

in 't algemeen van Denkbeeld geweeft , dat ^^B^eid

^^^

nagenoeg alle zagte Lighaamsdeelen gevoelig f deden on-

waren; doch voor eenige Jaaren heeft de ver-
Yj^;"J^'^/^^

maarde Ontleedkundige , de Heer Baron van

HAller , dit Denkbeeld door een menigte van

Proefneemingen beftreeden. De Vliezen, Pee-

zen , de Ingewanden en andere Deelen, die men

voor zeer gevoelig hadt gehouden , bevondt hy

in de Dieren meeftal niet of zeer weinig Gevoel

te hebben, wanneer zorgvuldig gelet werdt, om
geene Zenuwen te raaken of te kwetzen. Uit

die alles maakte hy op, dat het Zenuw-Geflel de

eenigfle Zitplaats der Gevoeligheid ware, zo wel

in de Menfchen als in de Beeflen. Aan den an-

deren kant bevondt hy de alleraandoenlykile Lig-

• haamsdeelen * geheel ongevoelig. Zulke Dee- §Parte3

len, naamelyk, noemt hy aandoenlyk, die door ;>y;>X7tf5

eenige uit - of inwendige Prikkeling zig famen-

trekken en merkelyk korter worden ; gelyk de

Spiervezelen in 't algemeen , zynde daar door de

oorzaak van alle beweegingen ; die der Inge-

wanden , waar door de Verteering der Spyzea

en de bereiding van de Voedende Sappen werk-

ftellig gemaakt wordt ; en in 't byzonder die

van het Hart, als de beweeg-oorzaak zynde van

het Bloed.

j. DfiKL. I stwk. Zie
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Inleiding. Zie hier op wat wyze die Grooten Man zig

De jg;r(.«ote daar Omtrent uitdrukt (*). ^^ Alle Procfneemin-

iykhV/dvan55 gen, vooral op koude Dieren, bewyzen dat het

herHarrin Hart bv uitftek aandoenlvk voor Prikkeling

Dieicfl. 55 zy en veel meer dan de Dariuen. Want, voor-

yy eerfi^in een koudDier beweegt het zig veel lan,

55 ger dan eenig ander deel des Lighaams, zelfs

5, na de dood, fomtyds tot vierentwintig of dertig

5, Uuren , gelyk door Ciiaras in een Adder

;

^, ja zelfs langduuriger , gelyk in een Schild-

„ pad is bevonden. In een Dier ^ dat vv^arm

3, Bloed heeft , beweegt het zig tot dat de Kou-

3, de het Vet verdikt heeft , 't welk de gemeene

3, paal is, die de beweeging doet eindigen van

3, alle Spieren. In de Kikvorfchen heb ik opge-

5, merkt, dat derzelver Hart doorgaans in be-

3, weeging blyft , van 's middags af tot ver in de

5, nagt, (jnaar zelden tot den volgenden ogtend.

'

,5 Ten anderen , als het Hart opgehouden heeft

„ zig te bev/eegen , kan het zeer gemakkelyk

„ weder in beweeging gebragt worden , door

3, eenige uitwendige Prikkeling, hoedanig ook

„ 't zy met een Speld , een Mes , Zout , Ver-

3, gift , en fomtyds ook zelfs , gelyk de Heer

3, WooDWARD gedaan heeft, door enkel warm

3, Water. Het Oor van 't Hait , door een Ver-

35 gift getergd, heeft zig, verfcheide maaien ag-

3, tereen 3 famengetrokken. Even 't zelfde

3, heb ik in het Hart gezien. Maar dikwils ge-

3, beurt

(*) In zyne Verhandeling de Irritabilitatc.

>
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5, beurt het in deeze Prikkelingen ^ door eenigjp^leiding*

yy Vergift te weeggebragt, dat de beweeging,

55 die 'er uit voortkomt , zeer kortftondig zy;

55 byna altoos is dezelve aan die plaats bepaald,

35 welke men geprikkeld heeft. De befte wy-

35 ze , om de beweegingen van het Hart wieder

„ op te wekken, beftaatin het prikkelen van

35 de inwendige Oppervlakte : dikwils is 't my

33 gelukt 3 met daar in te blaazen, wanneer alle

3, Bytende middelen te vergeefs gebruikt wa-

33 ren, en de infpuiting van andere Vogten3 die

33 meer dikte hebben daa de Lugt, is van de

33 zelfde uitwerkinge. Men herftelt de bcwee-

33 ging van het Hart, zo wel met daar Water, als

33 Lugt in te blaazen3. 't zy door de eenc3 of

33 door de andere Holte 3 door de Lugtpyp , of

33 door de Chylbuis van de Borft ; een Proef-

33 neeming die ik op een Hond gedaan heb : met

3, één woord 3 't is genoeg dat de Lugt doorgaat

3, in de flinker HoUigheid ".

Voorts onderzoekt de Heer Haller, wat de Oorzaak

Oorzaak mag zyn van deeze grooter Aandoen- ve.

lykheid van het Hart 3 dan van de andere Lig-

haamsdeelen : (die in alle Dieren plaats heeft,

welke ter toets gebragt zyn 3 doch in de Aaien

\ minft van allen.) 3, Zouden daar de Zenuwen

3, blooter leggen ? Zy zyn 'er althans niet tal-

33 ryker. Dezelve is den Spiervezelen eigen , en

3, maakt een wezentlyk onderfcheid tulTchen

,3 de Werktuigen van het Dierlyk Leven en '

5, die der Vrywillige bewecgingen en Zintuigen.
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Inleiding. 5? De eerftgemelden :syn de aandoenlykften voor

5, Prikkeling* Hec Middelrift beweegt zig nog

5, dikwils 5 wanneer alle de andere Spieren op-

55 gehouden hebben ; de beweeging van de Maag

55 en het Gedarmte is nog langduuriger : maar

55 het Hart overtreft daar in alle de andere Lig-

55 haamsdeelen. Deeze Werktuigen van hec

55 Dierlyk Leven , ten uiterften aandoenlyk zyn-

55 de 5 behoeven flegts een zeer flaauwe Prikke-

55 ling om in beweeging te worden gebragt:

55 maar de anderen 5 die het zeer weinig zyn,

55 worden niet bewoogcn 5 dan door de bcpaa-

55 lingen van de Wil , of door zeer llerke Prik-

55 kelingen 5 welke in Haat zyn om ze te bren-

55 gen in zeer geweldige beweegingen 5 die

yy men Stuipen noemt '\

Zyverfchilt ^^ Deeze Aandoenlykheid verfchilt van de
Van de^ eer-

kragtigheid. ?5 Veerkragtigheid der Spiervezelen. Zy heeft

55 in gedroogde Spieren , die het Veerkragtigfl

55 zyn 5 geen plaats. In^ tegendeel zyn de aller-

55 weekfte Lighaamen zeer aandoenlyk- Neem

55 tot een Voorbeeld den Pö/'>;/?^^, die5 geen Oo-

55 gen hebbende, niettemin van het Licht kenne-

5, lyk getroiFen wordt. Het zelfde bevindt men

55 in geheel Slymagtige Dieren* Ook weet men,

5, dat zy in Kinderen en zwakke Vrouv/sperfoo-

55 nen meer plaats heeft dan in VolwalTenen en

55 Oude Lieden ; dat zy in de Vrugt-Schepzelt-

55 jes der Dieren het allerfterkfte is, en in den

5, Ouderdom dikwils byna geheel verdwynt. Zy

5,' verfchilt ook io een zelfden Menfch groote-

,5 lyks
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^5 lyks, naar zyn Lighaamsgeflel , naar de Om- Inleiding,

„ ftandigheden 5 naar de Indrukken die hy ont-

,3 vangt 5 't zy door de Reden ofGewoonte 3 enz,

53 De Spiervezelenj nu3 beftaan uit Aardagtige Huisveftfa

,3 deelen en een Lymagtige Stoffe 5 die dezelven rigeSroTder

53 aan elkander bindt. De Aandoenlykheid3 ,^F^^rveze-

33 derhalve 3 moet m die Lymagtige Stofte huis-

53 veilen: maar hoe komt zy in dit Lym3 dat

33 uit een enkel Wateragtig Sap gebooren wordt ?

35 De Heer Whytt en de andere Stahliaanen

33 beweeren 3 dat het deeze Eigenfchap verkrygt,

5, door het ontvangen van deeltjes der Ziel,

53 die 3 voor de aanraaking gevoelig zynde 3 zig

53 famentrekken en de Vezel terug haaien om die

33 aanraaking te vermyden. Doch deeze Aan-

33 doenlykheid heeft plaats in Deelen die 't al-

33 lerminft gevoelig en aan de heerfchappye der

33 Ziele niet onderworpen zyn : zy houdt (land,

33 wanneer de Werking of Gcmeenfchap der

33 Ziel niet meer plaats kan hebben. Niets is

33 gemeener^dan het Hart van eenKikvoifch klop-

33 pende en deDieren aandoenlyk blyvende te zien,

33 na dat men 'er de Kop en 't Ruggemerg van

,3 afgefneeden heeft, Qok is het Hart van ^e

33 Zalm ei) andere Dieren nog voor Prikkeling

33 aandoenlyk 5 verfcheide Uuren nadat het^uit

35 het Lyf gerukt zy. Zy kan derhalve niet

33 afhangen van deZieljUoch verward worden met

33 de Gevoeligheid der ZeDuwen3 of men zou in

,3 de grootfte ongerymdheden vervallen ".

De Heer Haller befluit, eindclyk3 dat de Belluitvao

1, DKEi. I stüi. e Aan-
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Inleiding. Aandoenlykheid voor Prikkeling "^ mag en moet

den Heer aangenomen worden als een Eigenfchap van 'c

^""/tr^t^^^Lyrnagtige der Dieren 5 op even dezelfde wyze

^^f^^ als de Aantrekking en de Zwaarheid erkend

worden voor Eigenfchappen van de Stoffe in 't

algemeen , zonder dat men 'er de Oorzaak van

kan aanwyzen.

Te^en- Het Gevoelen van deezen Geleerden Heer,

van zynGe- fchoon niet geheel nieuw zynde (^), verwekte
voelen door j^ei^ ZO in Italië als in Vrankryk, verfcheide

tegenflreevers : doch zy hadden het niet zo zeer

op de Aandoenlykheid , als wel op de ondcrfchei-

] Sinjïbl' ding derzelve van de Gevoeligheid f der Lig-

^
^^

haamsdeelen, geladen. De Turinfche Hooglee-

raar BiANCHi bragt een menigte Proefneemin-

gen ter baan , om de Ongevoeligheid van de Pce-

zen, de Kasjes der Gewrichten en de Vliezen,

omver te ftooten. Hy verhaalt waargenomen

te hebben in Haazen en andere Dieren ^ walker

Peezcn aan de Pooten men bloot maakte, om ze

aan Plankjes vaft te hegten , ten dienfte der Ont-

leedkunde ; dat deeze Dieren , by het infteeken

der Nagelen , fomtyds yzelyk fchreeuwden en

z^aare Stuipen kreegen, fomtyds 'er geen het

minfle Gevoel van fchcenen te hebben. De Oo-

gen doorfteekende aan Hoenderpullen, t)m de

wederaangroeijing van 't waterige Vogt, na de

uitftorting van hetzelve ^ waar te neemena hade

hy,

() De Heer Haller beweert en bewyft zulks in de
gezegde Verhandeling, in 't Franfch uitgegeven te Latifannf*

ia 'i Jaar Ï75J,
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hy ze fomtyds kennelyke blyken van Pyn zien L^leidinu

geeven ^ fomtyds geen teken van eenige Ge* ,

voeligheid. Een deel der Herfenpan van Hon-

den afgezaagd en dus het dikke Herfcnvlies

bloot gemaakt hebbende , goot hy daar op fcher-

peVogten^ gelyk Geeft van Salpeter ^ Olie van

Vitriool of overgehaalden Azyn^ en bevondt dat

fommigen 'er aandoening van hadden 3 anderen

niet. Uit dit alles maakt hy op 3 dat 'er geen

zekerheid is in deeze Proefneemingen , veel .

min, dat men uit die, opBeeften gedaan, ten

opzigt van den Menfch iets zoude kunnen aflei-

den Q^y

De tegenweipingen van le Cat , (die van Tegenwer-

meer gewigt zouden zyn dan van den gemelden
f^^Cat hc^

Autheur, in wiens Werk over de Lever zoont- antwoord.

zaglyk veel misflagen door den Heer Morgag-

KI zyn aangetoond,) worden door den Heer

Haller op de volgende vvyze beantwoord (f)^

5, Ik heb gezegd dat de Peezen , het Been-Vlies
'

55 en 't dikke Herfenvlies * , ongevoelig zyn. ^Dtêrs

„ Ik ben de eerfte niet, die deeze Waarheid
'^"^^^'^

„ geopperd heeft , en ik heb Waameemers aan-

5^ gehaald, die, geene Stelling te verdedigen

5, hebbende , het zelfde reeds voor my hadden

„ gezien. De Heer jle Cat werpt my geene

5, Proefneemingen tegen, dan ten opzigt van

„ het

(*) F^ep9nfe a U Lettre dn^ Docleur Bassani par Mr,
BïANCHi. a Turin 10/ Junii ij^f. \ecHeil de Medkine êcc.

Jan. 17 5<^» pag. 46.

(t) Su'pplem. a la Vifertat^fur Vlrritahiliti, Laufaam

i. D&SL. I Stuk. E %
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Inleiding. ?? het dikke Herfenvlies. Hy verhaalt , dat ze-

55 ker Man, F^^/;/ genaamd, geklaagd heeft,

-'
,3 toen men dit Vlies met een Haakje drukte

;

,5 dat een ander gekwetfte , genaamd Mabirr ,

„ de beweeging van het Pennetje of Stylet op het

„ dikke Herfenvlies voelde , dat hy aandoening

,5 hadt van de Brandewyn, en gewaar wierd,

„ dat de Heelmeefter zyne Wonde wiefch:

5, waar uit hy opmaakt, dat het dikke Herfen-

„ vlies byna Kraakbeenig of tot Been gewor-

5, den moet zyn, inde Onderwerpen, die geen

5, Gevoel hadden gefcheenen te hebben in dit

„ Vlies. Ook blykt het aan zyne uitdrukkin-

3, gen , dat hy Voorbeelden van deeze Onge-

3, voeligheid heeft gezien,

óngevoe» s) Ik heb het dikke Herfenvlies , duizend en
iigheid van duizend maaien , in ik weet niet hóe veel ver-
t dikke ''

Herfenvlies ,3 fchciderley Dieren opgekrabd , gebrand en ge-

jg .

^^ fneeden 3 zonder dat zy ooit geklaagd heb-

33 ben ; veel minder fcheenen zy de Brandewyn

33 te voelen 3 die oneindig minder fcherp is dan

3, de Boter van Spiesglas of Geeft van Salpeter.

33 Jonge Dieren hebben geruftelyk Melk gezoo-

33 gen en ingezwolgen, terwyl men dit Vlies

33 van een fcheurde. Nu is het volftrekt onmo-

,3 gelyk3 te gelooven3 dat dit Vlies, in jonge

3, gezonde Dieren , byna Kraakbeenig of byna

33 Beenig zoude zyn. Deeze zelfde Dieren voel-

33 den de knyping en trekking van de Huid zeer

„ duidelyk; zy klaagden 'er over en poogden

53 die te ontworllelen. De Proefnceming is in

33 't werk
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,5 't werk gefield op \M*eede^ onlydzaame Die- Inleiding.

35 ren, gelyk de Kat, die doldriftig wordt in 't

55 gevaar en door de Pyn. Men heeft die in den

„ Menfch herhaald en de Heer Eller heeft ze

33 te Berlyn bewaarheid op het dikke Herfen-

33 vhes van iemand , wien het door Beenbederf

53 was bloot gemaakt. Indien de gekwetfte van

3, den Heer le Cat de drukking gevoeld heeft,

35 flaat dezelve daar in met de Beeften gelyk

,

5, die de losmaaking van het dikke Herfenvlies

3, en de drukking van den Vinger, zeer wel ge-

35 waar worden, gelyk ik heb aangemerkt. Ook

35 zou het niet onmooglyk zyn , dat zeer door-

33 dringende Middelen door dit Vlies heen werk-

33 ten ; even gelyk koud Water en Zuure Vog-

35 ten de Zenuw der Tanden aandoen , door der-

33 zelver Verglaasd en door het Beenige heen.

33 Ik heb zulks egter nooit waargenomen 3 en

33 ik herhaal hier 3 dat het dikke Herfenvlies 3

33 niet meer zynde dan een Celluleus Geweef-

33 . zei 3 wel gevoelig kan worden door de Zenu-

33 wen te vergezellen 3 doch 3 zelf geen Zenuw

33 hebbende , ook op zig zelve geen Gevoel kan

33 hebben."

Na dat de Heer Haller dit 3 in den Herfll P/oefnee-

van 't Jaar 1754, te Bern gefchreeven hadt 3 ^Taa" o^^^

zyn 'er in Vrankryk verfcheidene op de been 2:0- "^^^J"»

,

•^ ^ ^ Vraiikiylc

weeft 3 om zyne Stellingen door nieuwe Proef- gedaan,

neemingen te onderzoeken. Den 27 January

van 't Jaar 17573 werdt in de Schooien der Ge-

neeskunde te Parys eenc Redenvoering over dit

i»D£]a. iStuk. e 3 On-
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Inleiding. Onderwerp gehouden , die tot haar Voorftel

hadt: Of de Aandoenlykheid voor Prikkeling zo

wel afhangt van de Zenuwen , als de G^-

voeligbeid ? De Heer Girard de Villars ,

Doktor in de Geneeskunde , verdeedigde zulks

,

door den Uitflag van veele Proefneemingeua die

op het volgende uitkwam ('^).

UitOag 3) De Peezen zyn gevoelig. Dit Gevoel is

derzelven.
^^ ^^^j kennelyker in de Peezen die met haar

55 Vliezen bedekt zyn, dan in de genen /die

^ponett. 33 bloot leggen. De Peesagtige Uitbreidzelen *

^^S^' 3, hebben een fcherper Gevoel dan de Peezen,

,5 Eveneens is het met het Beenvlies en Bekke-

55 neelvlies : men kan zig daar van verzekeren in

55 het witte blinkende Vlies van de Slaapfpier,

,5 't welk door 't buitenfle van 't Bekkeneel-

55 vlies voortgebragt wordt. De Heer Girard

55 bewyft niets omtrent het Borflvlies 5 het Mid-

55 delfchot derBorft, hetHartezakje, hetBuik-

55 vlies 5 en alle Ingewanden die in de verdub-

55 beling van hetzelve begreepen zyn : want de

55 Gevoeligheid van al die Deelen was door den

55 Heer Lorry klaar aangetoond (f). De Le-

•j,5 ver, de Milt, de Nieren, doorBytendeMid-

55 delen getergd, geeven fomtyds blyken van

55 een groote Gevoeligheid. Het zelfde neemt

55 men waar in het Galblaasje , het Alvlees en

55 de Pisleiders , maar zo bcftendig niet : want

33 de

() \ecueil de Medectne , &c/ sAyrtl 17^7. pag. 312.

(I) In die van de Maanden Noy. Dtc. 175-5 en J4»>»
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35 de enkele Werktuiglyke Prikkeling veroor- Inleiding.

55 zaakt in die Deelen zelden Pyn. De gevoe-

„ ligften v^n alle Klieren zyn de Kwylklieren en

55 de groote Oorklieren vooral : de vSlagaders zyn

55 het Ibmwylen; de Aderen zeldzaamer. Om-

55 trent het vSpinnewebs- en dunne Herfenvlies

55 is geen zekerheid. In de Schors- en Merg-

55 agtige zelfftandigheid van de Herfenen vindt

3, men geen Gevoel, ten minftc tot zekere diep-.

3, te. Het Verlangde en Ruggegraats - Merg

55 hebben een fcherp Gevoel ; het dikke Her-

55 fenvlies is onbeweeglyk doch zeer gevoelig.

55 De Huid is insgelyks met een groote Gevoe-

35 ligheid begaafd ; doch niet overal eveneens.

5, Veel Gevoel vindt men in de Maag en 't Ge-

55 darnite : het lighaam van de Waterblaas is

„ ook gevoelig, derzelver binnenfhe Rok nog

3, meer, gelyk ook de Lyfmoeder en Pisleiders.

5, De voorftaande Klier heeft byna geen Ge-

55 voel : de Ballen veel. Alle Spieren zyn ge-

,3 voelig : het Middelrift ook en bygevolg heü

3, Hart/'

De Heer Girard heeft, tot zyne Proefnee- Beduit daar

mingen, een Snymesje, Nyptangen en Bytende J^^^^l^^^^

mid^delen der Scheikundigen gebruikt , doch van

de uitwerking deezer laatften raadt hy zig te

mistrouwen , dewyl zy de Vezelen doen krim-

pen en Verfchynzelen voortbrengen, die be-

driegen onder den fchyn van Aandoenlykheid

,

door een gedwongen Samentrekking te veroor-

zaaken. Hy merkt, verder
:» de Gevoelige ** ^«^/^>V<ri

1. DtEL. iStük, e 4 dee-
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iNLttiDiNG.deelen des Lighaams aan , als min of meer Aan-

/rmö^/7«doenlyk voor Prikkeling*: hy verbeeldt zig,

dat deeze hoedanigheid plaats heeft in de aller-

kleinfte Vaatjes van een Leevend Dier, en dat

zy noodig zy tot het fyn maaken en verdeden

der Vogten.

Verf^ely- Zie daar een groot Verfchil in fchyn ; doch

Ge"voel^ns. ^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^P '^ ^^^^^^ ^^^^' ^^ ^^^^

GiRARD erkent dat de Aandoenlykheid alleen

töe te fchryven zy aan de Spiervezelen , doch

hy meent dat de Prikkeling door de Zenuwen ge-

voeld en dus aan de Spiervezelen medegedeeld

worde. Want, zegt hy, als men de Zenuwen

bindt of affnydt, die naar. eenig Werktuig toe-

gaan 5 heeft 'er het Gevoel en de Beweeging

geen plaats meer. Dit erkent de Heer Hal-

LER 5 maar hy befluit uit de Ondervinding van

het ftand houden der Aandoenlykheid na de

dood 3 en daar uit , dat zy plaats heeft in de Dee-

len die van 't Lighaam afgezonderd zyn , niet

alleen, maar ook in zulke Vezelen , daar de Ze-

nuw van afgefcheiden is ; dat de Aandoenlykheid

onafhanglyk zy van de Zenuwen. Het komt

-er thans op aan , wie van deeze Waarneemers

grooter bekwaamheid gehad heeft tot het in 't

werk ftellen der Proefneemingen : want het is

my eenigzins verdagt , dat de zelfde Deelen

op den eenen tyd, en Tn 't eene Dier, Gevoe-

lig zouden zyn, op een anderen tyd -^n in een

ander Dier niet, gelyk Bianchi zegt ondervon-

den
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den te hebben (*). Is het niet veel waarfchyn- Inleiding,

lyker^ dat op den eenen tyd Zenuwen geraakt

zullen zyn> op den anderen niet ; daar men weet,

dat dezelven zo moeielyk af te fcheiden en te

vermyden zyn, inzonderheid in leevende Die-

ren? Ook zyn de Ondervindingen van Haller 3

daar de Franfchen zo veel op te zeggen weeten

,

in Engeland door nieuwe Proeven beveiligd ge-

w^ordend)!

Het fchynt derhalven onbetwiflbaar , dat de J^^^^J^'

Aandoenlykheid voor Prikkeling de naajie Oor- held is de

zaak is van het Dierlyk Leven : doch wy denken
QjgjgQ niet,

niet, dat dezelve de Ziel der Dieren Z'^'^ fchoon

de Stahliaanen zulks beweeren. Immers de Ziel

werkt in de Dieren , tot de Natuurlyke en Dier-

lyke Beweegingen 3 zo wel door de Zenuwen

als in den Menfch , en dus zou men d^. Ziel ge-

heel Werktuiglyk maaken , of de Werktuigen

en Deelen 3 die van 't Lighaam afgefcheiden zyn,

bezield, 't Zy ons genoegzaam , dat deeze

Eigenfchap , de Aandoenlykheid voor Prikke-

ling, onaffcheidelyk is van 't Dierlyk Leven:

dat zy in 't allerkleinlle Beginzel van een Dier

,

de Springende Stip in V E'^ ^ door Harv^xts ^^^nElt^m

genoemd, plaats heeft, die door de allermm- o^a

ftc Prikkeling, de enkele Warmte, in bewee-

ging wordt gebragt ; en dat zy het allerlaatfte

blyk of overfchot van Leven is in de Dieren.

Indien men nu eindelyk vraagen mogt, öf de^^"^^»'-
Icheiding!

Ge-derzeWe j

() Zie hier voor , bladz. 66,
. (t) P/;i/p/. Tfansaeihns. Vol. XLIX.P. X, fpr x-j^^ p. 240.

1, D£iL. xStuk. e 5
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Inleiding. Gevoeligheid wel weezentlyk onderfcheiden zy

van de Ge- van de Aandoenlykheid voor Prikkeling : zo tnoet

^^^^J^^^]^:
ik zeggen : Ja zeker! Door de Gevoeligheid *

Ihas w^ordt verflaan de Aandoening v/elke een der vyf

uiterlyke Zinnen 5 het Gevoel naamelyk^ heeft

van allerley Aanraaking ^ 't zy vermaakelyk of

pynlyk 5 en bygevolg iets dat betrekking heeft

t /m>4. op de Redelyke Ziel. Door Aandoenlykkeid f
"^^

die beweeging, welke , zonder dat de Redelyke

Ziel daar van iets gewaar wordt, door in- of uit-

wendige Oorzaaken , in de Lighaamsdeelen, die

tot het Leven behooren^ wordt verwekt. Wie
zal ontkennen , dat de Verteering der Spyzen,

de Chylmaaking en de Omloop des Bloeds, zo

wel als de Bereidingen en.'Affcheidingen der Vog-

ten : om kort te gaan , alle Natuurlyke Wer-

kingen l^yna, gefchieden zonder dat 'er de Re-

delyke Ziel gevoel van heeft. Ook merkt men

aan, dat de Gevoeligheid inMenfchen zeer veel

afhangt van de gefteldheid van den Geell. Heb-

ben niet de Menfchen , die in 't Verfland geraakt

of krankzinnig geworden zyn , veel minder Ge-

voel van Pyn , Koude en andere Ongemakken,

dan zy te vooren hadden ?

Overeen- j^us de Eigenfchap befchouwd hebbende , die

Dieren met het voomaamlle onderfcheid fchynt te ma^kea
^€ Planten, (^{ïchen de Dieren en de Plantgewaflen in 't al-

gemeen ; zo gaan wy voort , om te onderzoe-

ken , welk een verfchil tulTchen beiden zy in het

Lighaamsgeftel. Immers de Dieren worden

jnccftal door Kruiden en Viaigten des Aardi-yks

gevoed
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gevoed en onderhouden : zo dat derzelver Va- Inleiding.

fte en Vloeibaare deelen minder verfchillen moe-

ten in natuur, dan wel in trappen van volmaakt-

heid. De Verrotting doet de Dieren , zo wel

als de Planten , tot Aarde wederkeeren en de

vlugge Deelen in de Lugt verfpreiden 5 waar uit

zy wederom, met Regen , Mifl en Daauw , op

't Aardryk nedervallen en tot Voeding flrekken

voor een nieuwe teelt van Schepzelen.

Maar een nog grooter overeenkomft heeft Ten opzigt

van '«Lig-
plaats in het Lighaamsgeftel der Planten en Die- haamsge-

ren. Immers , gelyk de Planten hun Voedend ^^^*

Sap uit het Aardryk trekken door haare Worte-

len 5 zo hebben de Dieren inwendig een foort

van Wortelen , de Vaten naamelyk, die de Vog-

ten inzuigen uit het kanaal der dunne Darmen,

Deeze Eigenfchap vindt men ook in die leven-

dige Schepzelen, welker aart is gchcgt en vaft ge- -

groeid te zyn aan eenig (tuk Houts , Steen of

ander Lighaam ,, gelyk de Moffelen , Oefters,

Koraalen, Polypen en andere Plantdieren, zyn-

de in een harde Schaal of Schulp bellooten.

Want deeze Schaalagtige dekzels worden wel^

zo lang het Dier leeft, door Vaatjes, tot dit ein-

de alleen gefchikt , uit het Lighaam , dat 'er in

vervat is , zelf, gevoed en onderhouden tot ee-

ne geregelde aangroeijing ; maar het Dier zelf,

binnen deeze Schulp verborgen en daar aan ge-

hegt , neemt tot zjmen Mond de Spyze in,

en houdt dezelve in de holte van zyne Darmen,

alwaar zy verder, door de Werking der Inge-

i,deku istuk, wan-
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liNLEiDiNG. wanden en bykoming van andere Vogten, tot

omvoering door het Lighaam en Voeding van

het Dier bereid en bekwaam gemaakt wordt.

De Vrugt zelfs der Eijerleggende Dieren ^ in

haare Dop gehuisveft en daar in beflooten 5 tot

dat zy door de koefterende Warmte uit het

Wit aangroeit, is in het Doijer geworteld 3 en

die Vrugten , welker Eijeren tot aan de Baaring

in de Baarmoeder beflooten blyven , zyn met de

Placenta oïCotykdones aldaar aangehegt, door

middel van de Navelfl;reng ; en dus gelyken ze,

ook in dit opzigt, naar een Plant, die haar

Voedzel door de Wortelen uit het Aardryk

trekt : hoewel zy tevens Voedzel inneemen

door den Mond en inbrengen in het Gedarmte,

gelyk de volwaflen Dieren (*).

Verfchil ten Doch de Samenftellende deelen van de Dieren

den ^fart der
^^ Planten verfchillen in verfcheide opzigten.

Deden. Het Sap van meeft alle Kruiden , en Aard- of

Boomvrugten , is beladen met Zouten van eene

aanmerklyke Scherpheid. Het uitgeperfte Vogt

van dezelven is zuur, of zoet , of met vlugge

deelen voorzien, en het geeft, door uitv/aalTeming

van 't Waterige, wanneer het Overfchot ver-

brand wordt , een Loogzout. Het Sap der Dier-

lyke Lighaamen , in 't algemeen genomen , is in

gezondheid Smaakeloos , en geeft door verbran-

ding geen of zeer weinig Zout. Aan den anderen

Jcant verfchillen de Dieren daar in van de Planten

zeer^

(*) BoERHAAVE CfctfmiJ. Vol.l.pag.65,
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zeer, dat daar de vlugge Zouten van de laatllen iNLEioiwa,

zodanig daar uit komen, als zy zig reeds daar in

openbaarden, in de Dieren , in tegendeel , door

de Werking van het Vuur nieuwe Zouten geboo-
©

ren worden , die in Scherpheid en Vlugheid de

Zouten der PlantgewalFen te boven gaan.

Het blykt derhalve niet onduidelyk 3 dat de De Wcr-

Warmte en Omloop der Vogten in de Dieren hL"l^g^

bekwaam is om de vafte Zouten tot eene Ei- haam maakt
de vafte

genfchap te brengen, die zeer naa komt aan dezomcn

Vlugheid, en de genen, die Legende Verrot- '^^"^^

ting dienftig waren , te veranderen in zodanig

gen, die langs hoe meer naar de Verrotting

hellen. De Oliën en het Aardagtige van 't inge-

nomen Voedzel, zelfs, worden verdund en fynder

gemaakt van deelen. Men behoeft alleenlyk de

Scheikunde na te gaan in de Stoffen , welken

zy uit de Vogten derDierlyke Lighaamen trekt,

naar dat die min of meer verdunning en wryving

in de Vaten ondergaan hebben. De Melk by

voorbeeld toont, door haare bederflykheid, reeds

een weinig van natuur veranderd te zyn: het

Bloed volkomen. De Gal beftaat uit Oheagtige

deelen, die van zoet bitter geworden zyn , en

de Pis , fchoon tot de Natuurlyke Vogten be-

hoorende , flinkt reeds , wanneer zy in een ge-

zond Menfch geloosd wordt. Een kleine over-

maat van hitte of beweeging in het Bloed,

brengt haaft de in- of uitwendige tekenen van

Verrotting voort.

Omtrent deeze Vlugheid is egter een merkelyk De Vlug-

!• Dkei.. I Stuk. Ver-
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Inleiding.Verfchil 5 zo wel tuffchcn het eene en andere,

heid der als tufTchen de Deelen van een zelfde Dier. In

fcwlrin^de^^^^ by voorbeeld 5 gelyk de Bokken,

Dieren , Bonfems en andere Dieren ; de Weegluizen, fom-

mige Torren en andere Infekten ; ja in eenige

Menfchen zelfs 5 openbaart zig het Vlugge,

dat in hun is5door een ondraaglyken Stank. De
Vuiligheid of Uitwerpzels van eenige Dieren,

hebben 'er veel meer van , dan die van anderen.

Hoe de Vlugge deelen, van een byzondere Ei-

genfchap, in fommigen vergaard worden , blykt

uit die zonderling fterk ruikende Stoffen , weU

ken de Bever , Moskus-Bok en Zivet -Kat,

uitleveren. De Scheikunde haalt minder vlug-

ge Zouten uit de Viffchen, dan uit de Landdieren

in 't algemeen. De Pillèbedden , Aardwormen

en Slakken, hebben minder vlugge deelen dan

de HaagdiiTen en Slangen : de Adder geeft het

meefle Vlugge van alle Dieren, die men on-

derzogt heeft, en het is fynder, zo 't fchynt,

dan dat van de Padden en den Schorpioen. Het

Hertebeeft, de Geit, de Hond, de Wolf, Vos,

Bever, Haas, Konyn, Kat, Rot en Muis, le-

veren meer Vlugge deelen uit, dan het Kalf,

Schaap, Koebeeft, Paard en Ezel. Onder de

deelen van 't Menfchelyk Lighaam , krygt men

uit het Hoofdhair, de Pis en 't Bloed, veel

meer dan uit de Beenderen : de Melk geeft on-

der de Vogten daar van het allerminfte. • Geen

Dier, uitgenomen de Adder, fchynt 'er een

grooter veelheid van te bevatten ^ dan de deelen

van
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van den Menfch. De Beer heeft 'er ook veel Inleidinq.

van 5 en de Hertshoornen leveren meer uit,

dan het Elpebeen (*). .

De HeerBoerhaave merkt aan , dat het vlug- Het vlugge

ge Zout , 't welk men door DeffiUatie uit de Dieren is,

Dieren of derzelver deelen krygt, zo veel hy^^^ê^^^

ontdekken kon, weinig of niet verfchilde, dan nagenoeg

^alleen ten opzigt van de daar onder gemengde ^^ ^^ ^'

Olie 5 die hetzelve befmet en een affchuwlyken

Smaak geeft aan den Geeft uit verfche Been-

deren en andere vette Deelen geflookt. Anders-

zins, zegt hy, geeven Paardehoeven , Oflen-

en Hertshoornen, Olyphantstanden , Schildpad,

Hoofdhair enZyde, een en 't zelfde. Men
weet wel, dat de Geeft van Menfchen Bloed, door

Helmont, boven alle anderen is aangepreezen

tot Geneezing van de vallende Ziekte , en dat de

Engelfchen zeer veel op hebben met de Drup-

peltjes van den Geeft, uit Zyde gedeftilleerd;

maar ik heb al voor lang geleerd , dat dit ver^

fchil, indePraktyk, zelden met zo veel zeker^

heid waargenomen wqrdt (f).

Daar de Menfch en de meefte Beeften voor-^^'^^'^^^^^g

naamelyk leeven van Spys en Drank, die of in de Na-

reeds Zuur is , of uit eigen aart Zuur wordt,
vopten^der

zo moet ^en zig zeer verwonderen , dat 'er in Dieren zy,

de Natuurlyke Vogten der Dieren zo weinig

Zuur te vinden zy. De Heer Boerhaave be.

'floot uit zyne Proefneemingen, dat het 'er wee-

2;enc^-

(*) T>EMERY Cours de Chymh. p.ölQ»

(t) a^m/Wol.U. p.jöx»
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jNLEiDmo. zentlyk niet in te vinden ware. Homberg ^ daar-

entegen 5 verzekerde ^ dat hy het door Dellilla-

tie gehaald had uit het Bloed van verfcheide

Dieren 5 en zelfs van den Menfch. Hy hadt

Zuur gekreegen uit Adders ^ Slakken^ Vliegen

en Mieren. Lemery zegt, dat de vlugge Zou-

^ ten der Dieren nog Zuur aankleeft. Hy verze.

kert 3 dat men zeer gemakkelyk uit de Lig^

haamsdeelen der Dieren Zuur kan bekomen ; iur

<Jien dezelven eerft in Water geweekt worden^

zo dat het vlugge Zout grootendeels verdwynt

:

indien men 'er dan vaft Loogzout bydoet 3 't welk

het Zuur aantrekt^ en belet met de vlugge Zou-

ten te gelyk opgeheven te worden .* gebruiken-

de in 't begin een maatig Vuur 5 om het aller-

vlugfte eerft te doen opftygen, en naderhand

een allerfterkfte Hitte, waar door het Zuur, dat

aan het Aardagtige kleeft, eindelyk wordt uit-

geperft. Men weet voor zeker, dat de Pbos-

pborus^ die uit de Pis gemaakt wordt, een

fcherp Zuur in zig heeft. Dewyl nu de Na-

tuurlyke Zouten der Dierlyke Vogtcn naaft ko-

men aan den aart van ilrmoniak^Zout , en het-

zelve fchynt te beftaan uit een vaftmaakend

Zuur en een vlug Loogzout , zo zou milTchien

iets dergelyks in de Menfchelyke Zouten plaats
o

kunnen hebben, en het zou niet te verwonderen

zyn dat, na het uitdryvcn van 't vlugge Zout,

' in 't overfchot eenig Zuur gevonden werde (*),

Niet-

(> Yah Swiet£n Cowmnt. ad ^fhor . 60. p. ?!•
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Niettegenflaande dit alles , moet men erken- iNLRiniNa

nen, dat dit klein wcinigje Zuur, 't welk door Her Zuur ij

de^iterftê Kragt van Vuur uit het Bloed, de ^^^ ^l^'f^^"

Pis, of de Lighaamsdeelen van Menfchen en bekten.

Beeflen, gekreegen wordt , het zy dan gebooren

zo men wil , geen kenbaare Uitwerkingen voort-

brengt in de Huishouding van 't Dierlyk Lig-

haam. Immers , anderszins moell het zig door

de naauwkeurigfte Proeven daar in openbaaren :

waar van het tegendeel blykt. Doch met de

Infekten is 't wat anders. Men weet, dat de

Mieren, met Water gedeftilleerd zynde, een

groote veelheid van een Geeft geeven , die

klaarblykelyk Zuur is , hebbende de Smaak van

Azyn , en , wanneer men een Mierennefl mee

een Stokje roert, komt 'er dikwils een Vogc

aan 't end van 't Stokje , dat de' Reuk heeft van

Vitriool - Olie. Ook fchynt in fommige Rupfea

een fcherp zuur Vogt te huisveften (f).

Maar wat is doch de reden, dat men, niet- Aartea

tegcnftaande alle Pioeven , die het tegendeel
^jgf^v^'j^^y^,

aantoonen , nos: een werkzaam Zuur in de^^"^"^^*^"
mige Die*

Natuurlyke Vogten van een gezond Menfch en ren.

van de groote Dieren onderftelt. 't Schynt te

zyn , om dat men anders niet in ftaat is,

om de Werkingen die 'er in 't Lighaam gefchic-

den, volgens de oude manier, door een Gifting

of door Opbruifching , te verklaaren. Om der-

gelyke reden fleldc Lemery, dat het Venyn

van
(t) 7Jc de Ultjrezogte FerhéindtUngtn » het V. DtiL,

blüdz. 22(5.

1. D£iiL. X Stuk. F
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Inleiding, van de Adder een fcherp Zuur zy ; dewyl het,

naamelyk, door 't Vlugge Zout van Adders in

zyne doodelyke uitvv'erkingcn gefluit wordtf of

ook om de werking van dit Venyn te verklaa- '

ren , door de manier , op welke de fcherpe

Zuure Vogten , in de Aderen van een levendig

Dier gefpooten zynde , het Bloed doen ftrem-

men. OndertuiTchen 3 als men de Levensma-

nier van de Adders , Padden , Spinnekoppen en

dergelyke Venynige Dieren naagaat , is 'er ze-

ker vv^einig reden 5 om te denken 5 dat zy zulk

een Zuur bevatten zouden. Het Venyn van

eenige Dieren fchynt meer op de Zenuwen te

werken dan op het Bloed; wegens de Stuip-

trekkingen, die zy door aanraaking , lleeken of

byten 5 veroorzaaken. In fommigen is een ver-

doovende Kragt^ milTchien zweemende naar die

van 't Opium , door '.t welke de Heer Haller

bevonden heeft 5 dat de Voortdryvende bewee-

ging van de Maag en 't Gedarmte in de Dieren on-

herflelbaar vernietigd wordt : ja , zo de Heer

WxiYTT zegt 5 ook de Aandoenlykheid van 't

Hart voor Prikkeling : in een Kikvorfch werdt

zelfs de bekwaamheid der Zenuwen tot Stuip-

' trekking daar door weggenomen (^). Wepfer

hadt reeds bemerkt 5 dat de ophouding der be-

weeging van het Hart y in Dieren door Vergift

gedood, niet altyd door gebrek van vloeibaar-

heid in het Bloed veroorzaakt wordt, en hy

merkt aan, dat, niet lang na het ingeeven van

meefi
(*) -DiJferM, (ut Vlwtdlilité, pag. 77.
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meeft alle Vcnynen , de uiterfte Ledemaaten iMLEioiNa

koud worden (f).

Daarenboven erkent men, dat het Venyn van ^y"^^^^
van eenige

de Adder geen kennelyke Reuk of Smaak heeft; Dierlyke

zo min als dat van den Ratelflang en andere Ser-
^^"y^^"^'

penten, die denMenfch byna in een oogenblik

om hals brengen 5 en derhalve zeer waarfchyn-

lyk op de Zenuwen werken. Sommige fchynen

veeleer een Eigenfchap te hebben, om de Vog-

ten der Dieren te brengen in een ftaat van

Verrottinge , gelyk dat van dolle Honden en

van de Peft, 'r welkzekerlyk niet het allermin-

(te teken geeft van fcremming in het Bloed.

Wy kunnen uit de fynheid van dit Venyn be-

fluiten 5 dat 'er zeer fyne Uitwaafemingen plaats

hebben in fommige Dieren , ongewaarwordelyk

voor onze Zintuigen en niettemin van zeer

groote kragt en v/erkzaamheid.

De Uitwaafeming der Dieren, die onzigtbaar OeUltwaa»

in den Dampkring verfpreid wordt , fchynt wel ^^^\^^
-^ maak r on

-

in ieder Dier van een byzonderen aart te zynderfcheid

en zy maakt mogelyk het eenig onderfcheidend
J^^^-^J^^^^

Kenmerk uit onder de Lighaamsdeelen. Ver-

wonderlyk immers is de bekwaam.héid, die fom-

mige Honden hebben, om etn Dier, w^aar van

de Reuk hun bekend is, tot een grooten af-

(tand op te zoeken , en hunnen Heer te vinden,

door een menigte van Kruis-Straaten
, ja zelfs in

een fterk gedrang van Volk. Deeze Uitwaafe-

mia-

[]) Dt Cicuta ^^qffatica, p. 177, 62^
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Inleiding, mingen moeten derhalve ongemeen fyn en eg-

ter van alle anderen onderfcheiden zyn. Het

fchynt wel het fynfle deel te zyn van de Dier-

lyke Vogten , miftchien afkomftig van de Oliën,

of een Geeft ^ die in een zeer fyne Olie huis-

veft (*).

Toevallige Onaf hanglyk van het Lighaamsgeftel , dat de

van Ver."^ grond is van de v^eezentlyke verfchillendheid

fchil. der Dieren onder elkander, zyn 'er andere Oor-

zaaken , die een weezentlyk of toevallig onder-

fcheidmaaken in de Dieren, daar men, in der-

zelver gebruik , op letten moet. Zy hangen af

van het Voedzel dat men hun geeft, van de

meer of minder beweeging en arbeid , die men

hun laat doen , van de bcpaaling der Driften,

het Klimaat, Saizoen des Jaars enwat dies meer is.

Het Voed- HetVoedzel, dat de Dieren £;ebruiken, heeft
zei. *

invloed op alle hunne Werkingen ; het veroor-

zaakt hunne vlug- of traagheid, kragt of zwak-

heid , en bepaalt den aart van hun Vleefch en

Vogten. De Heer Boerhaave onderfcheidt,

ten dien opzigte , de Dieren in 't algemeen in

twee Hoofdfoorten ; naar dat zy van Kruiden en

Aard- of Boomvrugten, of alleen van levendige

Schepzelen beftaan. Sommigen vindt men eg-

ter , die hit een zo wel als het andere gebrui-

ken , gelyk de Honden ? Katten en andere Vier-

voetige Dieren in overeenkomft met den Menfcb.

In de ^ogelen, in tegendeel ^ heeft zulk eea-

groot

() Chmid* Vol.x. pag. 66^
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groot verf(^il plaats in de gefteldheid -van de
ijs leiding*

Maag, dat de genen, die van Vleefch leeven,

geen Graan fchynen te kunnen verteeren, en

die Graanen eeten geen trek fchynen te hebben

tot Vleefch (f). Iets dergelyks heeft plaats in

de tamme Dieren, die enkel van Gras enAard-

vrugten leeven, en een afkeer hebben van alle

doode Krengen. De zodanigen , die leevendige

Dieren verfcheuren en derzelver warm Bloed

zuigen, merkt men aan, zyn veel flerker en

werkzaamer van aart, dan de anderen; hunne

Spieren zyn taay, hun Vet is geil en men agt-

ze meeftendeels onbruikbaar. Als zy in ons

Lighaam komen, zyn het doorgaans Genees-

middelen of Vergiften. De andere fbort van

Dieren in tegendeel , die hun Voedzel uit Krui-

den en Vrugten des Aardryks trekken, maakcn

het nuttigde en befte deel van onzeSpyzenuiD

Van veelen gebruikt men de Melk en hec Vleefch^

van fommigen zelfs de Ingev/anden , tot Voed-

zel. Maar hoe groot een Verfchil is 'er niet in

derzelver Smaakelykheid naar de plaatfen , daar

de Bceften geweid worden ; een verfchil dat zig

zelfs openbaart in de Huid der Koebeeften en

de Wol der Schaapen. Men merkt ook aan, dat

het Vleefch van fommige Dieren de kragten aan-

neemt van de Kruiden , waar mede zy gevoed

worden: ten^minften is dit zeker van de Melk»

De
(f) Zie het Vertoog van den Heer Reaumur» over de

Vertetring der Spyzen in de Maaii^ der kogelen ; in de U/l»
^€Z9gte Verhandelingen , het IV. Deel, bladz, 345*,

i.B£ti, 1 Stuil, f 3
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Inleiding. De Vetwording der Beeflen hangt ook wel van

De Lig. den aart van 't Voedzel af , doch allermeefl van

wcegingên. ^^ Lighaamsbewecging. Men bevindt, immers,

dat de zwaare Arbeid, en geduurig loopen of

hard draaven, de Paarden zeer doet vermage-

ren 5 terwyl in tegendeel meeft alle Dieren , ge-

lyk de Oflen , door een ftille ruft en gemakke-

lyk leven in grazige Weiden 5 vet worden,

doch daar benevens tot den arbeid , of tot lang

loopen, onbekwaam. De Varkens worden belt

gemeft , wanneer zy in een Hok bcflooten zyn

en zig wentelen in Drek en Vuiligheid. Doch

niet alleen heeft dit onderfcheid plaats in de

vergaaring van het Vet, maar zelfs het Vleefch

van Dieren, die zig fterk beweegen, wordt hard

en droog ; de Melk tot het gebruik ondienflig

:

't welk de uitwerking van de wryving en de Hitte

daar door veroorzaakt , die de vloeibaare deelen

naar de Verrotting doet hellen, te kennen geeft.

Ten minften is 't zeker , dat het Vlugge in de

Vogten daar door meer ontwikkeld wordt, en

dit zal miffchien de reden zyn,dat fommige Schry-

vers het Bloed van Dieren , die na een fterke

Lighaamsbeweeging gedood waren , als een

voortrefFelykZweetmiddel hebben aangeprcezen.

Bepaaling De Geilheid is in fommige Dieren zo blykbaar,
er n ^en.^^^^

^^^ ^.^^ ^^^^ twyfelen of veelerley bewee-

gingen 5 die men in hun befpeurt , hebben een

dergelyke oorzaak , als de Natuurlyke drift

tot voldoening der Vleefchelyke Luften in den

Menfch. Deeze beweegingen, nu, hebben een

der-
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c'ergelyke uitwerking als een zwaare arbeid of Inleiding»

hard loopen: zy verfnellen den Omloop der

Vogten, vermeerderen de wryving der VaPce

deelen 5 en brengen een grooter Hitte voort,

die de Vettigheid doet verteeren en uitwaafe-

men. Hierom ziet men de Beeften 5 loops zyn-

de, gemeenlyk vermageren 5 en fommigen zelfs

worden onbekwaam tot Voedzel voor den

Meilfch ; gelyk in de VilTchen duidelyk blykt.

Die Klaflè van Dieren fchynt ten opzigt van dee-

ze Driften allermoeijelykft te bepaalen, doch

men heeft niettemin ook daar toe een middel uit-

gevonden , 't w^elk dezelvcil grooter, vetter

en altoos tydig maakt om gegeten te kunnen wor-

den ; naamelyk, zo wel de Mannetjes als de

Wyfjes VilTchen de Zaad-Vaten door of uit te

fnyden (*). In de Oflen , die alleen door beroo-

ving der Teeldeelen van de Bullen verfchillen

,

hangt de Vetwording, zckerlyk, grootendeels

daar van af. Vv^ie weet niet , dat de Lamme-

ren en Bokjes gefneeden worden , waanneer men

ze van voorncemen is te ftagten. Aan de Var-

kens , die men meflen wil , gcfchiedt dit ook

altoos.

Niet minder verandering ziet men, in de ge- Het Jaar-

fteldheid der Dieren, door de verwiflehng der

Jaar-Saizoenen ontftaan. De Slagt-Beeften zyn

in den Hcrffl bekwaamer tot Spyze voor den

Menfch, dan in den Zomer, of in 't Voorjaar;

wan-
(*) Zie de Uitgizsgte Ftthanddingen» het L Deil,

bkdz. 389.

! PEtL, I Stuk, F 4
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Inleiding.wanneer men wederom een grooter overvloed

van Zee-Vifch en Water-Gevogelte heeft. Om-

trent de Jagt derWildeBeeften^ gelyk Herten,

Haazen en Konynen , zyn byzondere Jaargety-

den gefteld , die men daar toe bekwaamfl: ge-

oordeeld heeft. De Paarden en andere Laft-

heeften , zyn in den Winter fterker en bekwaa-

mer tct een zwaaren Arbeid 5 dan in 't heetfte

van den Zomer. Dit hebben zy met den Menfch

gemeen 5 en geen vlonder : want de Koude vcr-

fterkt de vafte Ligh^amsdeelen 3 de Hitte , in

tegendeel , verflapt ze en veroorzaakt, door fterk

Zv/eeten , een groot verlies van Vogten. Som-

mige Dieren vergaaren in den Somer zo veel

Vet, dat zy 'er den Winter van teeren kunnen,

dien zy, naar 't fchynt , flaapende, tenminftein

onwerkzaamheid 3 doorbrengen; gelyk zulks van

de Beeren , Marmeldieren en anderen verzekerd

wordt. Doch de uitwerking , die het Jaar-Saizoen

op de Dieren heeft, is allerblykbaarft in de

Infekten, voor welken , in't algemeen gefproken,

de Zomer, als 't ware, de tyd van Leven fchynt

te zyn , de Winter een tyd van Dood.

Werfchil- De aandoening der Hitte en Koude ontdekt

!!"i^^^^' zig zeer duidelyk in 't groote verfchil, dat de

Klimaaten, of byzondere Land en Lugtftreeken,

in de Dierlyke Lighaamen teweegbrengen. De
zodanige Dieren , in welken een byzondere

vlugheid vereifcht werdt , moeften , om onder

de verzengde Lugtftreek te kunnen leeven ,

drooger en magerder van Geftel zyn, dan die

der

maar.
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der gcmaatigde of koude Geweften. In deeze Inleiding*

laatften, in tegendeel, werdt een dik Bekleed-

zel tegen de willelvalligheden van 't Saizoen en

tot befcherming voor de koude vereifcht. Dit

vindt men óok in de meeften, zo niet inallem

. gelyk wy daar van eenige Voorbeelden hebben

aangehaald (*). Ook is 't bekend , dat veele

Beeften van warmer Landflreeken , gelyk de

Papegaaijen, de Kanaryvogels 3 de Spaanfche

•Hondjes , en anderen die men tot Rariteit

houdt 5 zorgvuldig tegen de Winterkoude van

ons Klimaat moeten befchut worden , indien zy

in 't leven zullen blyven.

Maar, bovendien, heeft de verandering van Kli- Uitwerkin-

maat een groote aandoening op de Dieren in'tf^JJ^^^'

algemeen , zo wel als op de Menfchen. Zien

W7 niet , dat veele Beeften , uit de heete Zand-

w^oeftynen van Afrika in ons Geweft overge-

bragt zynde , het vermogen tot Voortteeh'ng ge-

heel verliezen ? Sommigen vergaat zelfs de luft

tot Paaring , en , onder de genen die hier vrugt-

baar zyn, verbaftert allengs het Ras; hoewel

het lang duurt, eerde Jongen de Eigenfchappen

van hun nieuwe Vaderland geheel hebben aan-

genomen. Alle de Reizigers ftemmen overeen,

dat onze Europifche Honden op de Kuft van

Guinee hun Hair kv^^t raaken , dat zy niet kun-

nen blaffen en geen ander geluid flaan dan

huilen of janken. Indien nu de openbaare

ver-

() Zie hier voor , bladz. 4^

1. D*fct, I Stux. ' f 5
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Inleiding.veranderingen zo kenbaar zyn , wat moeten wy
dan niet denken van de ongevvaarwordelyke ver-

anderingen, die Deelen aantaften veelaandoen-

lyker uit zig zelye?

Voorbeeld De Heer Homberg verhaalt ons , dat de Eu-

^f"j^g^^^^"'ropifche Vrouwen te Batavia geen voedzaam Zog

kunnen verfchafFen aan hunne Kinderen; ter-

wyl de Indiaanfche 'er een geeven dat zeer fmaa-

kelyk en gezond is. De Geneeskundigen , wien

de waarneeming van deeze veranderingen te

meer van aangelegenheid is 5 aangemerkt de be-

trekking 5 die dezelve hebben op de Ziekten en

dei7:elver Geneesmiddelen, hebben hier inzon-

derheid agt op gegeven. De Heer Sydenham

merkt aan, dat 'er eene zuivering in het Bloed

plaats grypt, die een Koorts veroorzaakt , wel-

ke ons gelyk fielt met de Menfchen, daar wy
het Temperament van aanneemen. De Ziek-

ten , die de Europeaanen aantaften , wanneer zy

zonder voorzorg, fchielyk, naar de Volkplan-

tingen in Zuid-Amerika overgaan , zyn daar van

zulk een bekend voorbeeld , dat wy ons daar o-

- ver niet meer behoeven uit te breiden.

De veranderingen van den Dampkring werken

niet alleen op de Lil-agtige StofFe die ons tot

voedzel ftrekt, maar ook op de Vlugge deelen

,

die in deeze StofFe omwonden zyn , en zelfs op

de hoedanigheid en hoeveelheid der Affcheidin-

gen. Indien het Verfchil, dat de Klimaaten te

weeg brengen in Onderwerpen van een zelfde

foort^ niet kennelyk is voor onze Zintuigen,

. zo
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zo moeten wy de fchuld daar van geeven aan inleiding.

derzelver botheid. Het onderfcheid in de Drif-

ten 5 in de Gezondheid en in de Werkzaamheid

van Dieren, die uit hun Land*naar een ander

overgebragt zvii 5 bewyft genoegzaam de wee-

zentlykheid van dit Verfchil. 't Is v/el waar,

dat hetzelve veel kennelyker befpeurd wordt

in de Smaak en Reuk der Planten, doch wy

moeten in agt neemen , dat die.zig in dezelven veel

duidelyker dan in de Dieren ontdekt, omdat

de vlugge deelen in de Planten, wanneer zy on-

ze Zinnen aandoen , veel grover zyn van na-

tuur.

De Dieren komen tenopzigt van de Deelen, Verfchil ia

die het Lighaamelyk Geftel eigentlyk fchynenQ^gfe^^^gp

uit te maaken , het Vlugge uitgezonderd , mee- luieren.

ftendeels met elkander overeen. Alle Vafte Dee-

len beftaan, zo ver onze Waarneeming reikt,

>uit een Aardagtige Stoiïe , die door eene Lil-ag-

tige aan een gebonden wordt. Deezc Lil-agtige

ScofFe is zelfs in 't binnenfte der Beenderen : zy

beilaat ten grootften deele uit V\^ater, dat zy-

ne Lymigheid heeft van eene zeer verdunde

zagte Olie , daar in gemengd en geheel opge-

loft. Deeze_ Lil-agtige StoiTe bevindt zig ook in

't Vleefch en maakt miffchien wel de grootfle

verfcheidenheid van 't zelve uit , in verfchillen-

de Dieren en in de byzondere Deelen van een

zelfde Dier; uitgenomen 't geen afhangt van de

grof- of fynheid der Vezelen , en van de Jong-

heid of Ouderdom- Dus vindt mea dat het

i.öEEL, 1 stvk. I-amf5
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Inleiding, Lams of Schaapen-Vleefch veel ligter te ver-

teeren zy, dan het Vleefch van Kalveren en

Offen, 't welk wederom, alles gelyk ftaande

,

niet zo zwaar is voor de Maag , als het Var-

kens-Vleefch. De Haazen, Kppynen, Hoen-

deren 5 Duiven , en veelerley ander Gevogelte

of Wild 5 zyn nog veel ligter dan het Lams-

Vleefch. De Moffelen , Oefiers , Kreeften,

Garnaalen , en de Vilfchen in 't algemeen , le-

veren de verganklykfte Spyzen uit.

Vcrfchilin Ten opzigt van de Vloeibaare doelen, die

redeefenr'
^^^ '^ Lighaam eigen zyn , fchynt zo veel ver-

fchil niet plaats te hebben. Het meefte zal men

vinden in de Melk derBeellen, die by trappen

in dikte en zoetheid afwykt van het Zog der

Vrouwen, naar datmen ze van Ezelinnen , Gei-

ten, Schaapen of Koeijen neemt. Het Bloed

der Beeften fchynt naauwlyks van elkander of

van dat der Menfchen te verfchillen, gclykuit

t Trans^A^ Praktyk van Overgieting f van hetzelve , uit
^*'-^^

de Slagader van een Jong gezond Dier in de A-

der van een zwakkelyk Menfch , waarfchynlyk

blykt. Want indien het Bloed derzelven in na-

tuur verfchilde, moefl zulks altyd nadeel, in

plaats van beterfchap , aan den Menfch veroor-

zaakt hebben : daar nogthans fomtyds van

deeze Praktyk is gebruik gemaakt. Aan den

anderen kant vindt men, tuilchen 't Bloed der

Slagtbeeften en dat der Menfchen , niet meer

verfchil op 't oog , dan tuffchen 't Bloed van

een zelfden Perfoon op verfchillende Tydenge-
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laten , en de Scheikunde haalt uit beiden nage- Inleiding.

noeg de zelfde Stoffen.

Welke Lighaamsdeelen van een Menfch of Scheikun.

Dier, 't zy vaflc of vloeibaare, men door het j^o^gi^."

Vuur onderzoeke , zy leveren , dat zeldzaam is,

nagenoeg het zelfde uit. In 't eerft komt een

groote veelheid byna fmaakeloos Water over,

dat meer dan de hqlft in gewigt uitmaakt van 't

Bloed, dat men ter Deftillatie gebruikt; doch

zulk een Waterig Vogt geeven ook de Beende-

ren , Hoornen en andere Valle deelen : zelfs al

zyn zy Jaaren oud en fterk gedroogd. Vervol-

gens komt een Olieagtig Vogt, waar na het

Vlugge Zout met een dikke roodeOlie, enein-

delyk, wanneer men de uiterfle trappen van

Hitte te werk ftelt, een zwarte Olie, zo taay

ais Pek. Het Overblyfzel beftaat uit zeerligte

Aarde, die naauwlyks een vyftigfte deel uit-

maakt van 't gewigt der Stoffe , welke men on-

derzoekt en fomtyds een weinigje vaft Zout be-

vat. BoERHAAVE heeft gemeend, dat dit Zout

enkel Zee-Zout zy, van den Menfch of 't

Beeft ingenomen ; doch dewyl het Overblyfzel

van de Deftillatie van 't Bloed , eer 'er de O-

lie geheel is uitgetrokken , een roode koleur aan

de Tournefol geeft, zo hebben anderen befloo-

ten , dat 'er Natuurlyk eenig Zuur in 't Bloed

zy, gelyk ook uit de Phospborus en andere

Proefneemingenfchyntteblyken(*). Egterftaan

() Zie bladzydc 80, hi«r vooi,

I. Deel» i Stuk.
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•

Inleiding. zy toe, dat het gemelde Zout, 't welk in het

Overblyfzel na de Destillatie gevonden wordt

,

niet Zuur noch Loogagtig , maar volkomen

Armoniakaal zy van natuur. En deeze Eigen-

fehap hebben de Vogten van de Menfchelyke en

Dieriyke Lighaamen , in den Natuuriyken Staat

en by Gezondheid , in 't algemeen.

De Lig. j)e Dieren beweegen hun Lighaam naar den

weegingen. verfchiUenden itaatj waar m zy zyn gefield, en

naar de Werktuigen of L^demaaten, die zy heb*

ben. ' Onder de Landdieren loopen de meeden

en zyn daar toe met vier Pooten voorzien, v/es-

halven men ze plagt te begrypen onder den al-

gemeenen Naam van Viervoetige Dieren. Van

de genen, die zo wel in 't Water als op 't

Land leeven , zyn fommigen loopende , anderen

kruipende , anderen zwemmende ; doch de mee-

fte Viervoetige Dieren kunnen ook zwemmen.

Dit laatfte is den VifTchen eigen, gelyk het

vliegen de Vogelen. Van de Infekten hebben

veelen een groot getal Pooten, gelyk de Rup-

fen en vooral de Duizendbeen ; daar zy zeer

fnel mee loopen : fommigen zyn daarenboven

gewiekt, gelyk de Kapellen, en eenigen kunnen

loopen, zwemmen en vliegen, gelyk de Wa-
tertorren. In dePolypen en andere kleine Wa-
terdiertj.es befpeurt men bewcegingen, die by-

na onbegrypelyk zyn, en zeer vlug; hoewel

veelen, gelyk de Planten, aan zeker Voetftuk

of Bed vaft zitten , en dus weinig of niet van

plaats veranderen , komende in dit opzigt met

de
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de Moffelen en Oefters overeen. De Wormen en Inleiding,

Slangen fchynen naauwlyks Werktuigen te heb-

ben, om hun Lighaam voort te doen gaan, doch zy

kunnen niettemin, door de intrekking en uitrek-

king van hetzelve , zig zeer gezwind beweegen.

De meefle Dieren hebben de Werktuigen DeZintui-

der Uiterlyke Zinnen zo wel als de Menfch, Qj^fea'','*

en in veelen zyn zy van kragtiger uitwerking.

Het fcherp Gezigt van fomraige Vogelen; de

fyne Reuk der Honden ; 't Gehoor der Muizen,

Rotten en Katten ; de Smaak van 't Vee , en

wat dies meer is ; moet ons daar van overtuigen.

Egter kan men niet ontkennen , dat fommigen

\ Gezigt, anderen 't Gehoor fchynt te ont-

breeken, inzonderheid onder de kruipende Die-

ren, Wormen en Viffchen. Aangaande de Schulp-

dieren is geen xeden om te twyfelen, of zy

zyn blind ; maar van de doofheid der ViiTchen

in 't algemeen is men niet zo verzekerd ('^).

Ook kunnen 'er miffchien Werktuigen der

Zinnen in de kleine Diertjes en in de Infek-

ten zyn, die zodanig een gebrek vervullen :

gelyk de Sprieten der Kapellen, waar van 't

gebruik ons even zo onbekend is , als om wat

reden de Natuur de Infekten alleen met zulke

aanzienlyke Lighaamsdeelen verfierd hebbe.

OndertufTchen fchynt het Zintuig van 't Gevoel

eigen te zyn aan alle levendige Schepzelen.

Ver-

(*) Zie het Vertoog>an de Hc«rGEOFFROt over de Werk*
tmgen yan't Gehoor in de ITrt^ipende Dteren en eentje yif«
Jlhen: in hetV. Deel tier Uhgezogt^ f^nhiinddingm*

I. DiLi.u I Stuk»



S)6 Verdeeling der Dieren

Inleiding, ^.f^^,^^^^,,^^^^^^^^^^^^^

Verdeeling der Dieren
IN 't A l g e m e e n.

De Oude Ferdeeling in de Heilige Schrift^ Die

i;<^/^ Arifloteles is onnaauwkeurig. Algemeene

Verdeeling der Dieren door Johnfton. Ver^

beterde Manier van Ray. Nieuwe Verdee-

ling der Viervoetige Dieren door Linriceus.

Andere manier z;^;? Klein. Ontwerp vanBiis-

fon : deszelfs Algemeene Verdeeling der Die-

ren en Rangfcbikking der Viervoetige en TVal-

vijfchen. Order van de Befcbryving der Die*

ren in dit Werk^

Nuttigheid ^7 Iemand zal hedendaags ontkennen , dat tot
der Verdee* 1

^^
ling.

-*- eene naauwkeurige en gefchikte Befcbry-

ving van Schepzelen , welker menigte en ver^

fcheidenheid zo verbaazend groot is^ een be-

kwaame Rangfcbikking wordt vereifcbt. Daar

doorjnaamelyk, is deSchryver inftaat, omde-

zelven in behoorlyke Orde te plaatzen , die in

eenige opzigten overeenkomen by elkander te

voegen, en die grootelyks verfcbillen van el-

kander af te zonderen ; de Leezer , die zig in

de kennis derzelven tragt te oefenen , kan zyn

oogmerk met gemak bereiken , en een kundig

Liefbebber krygt gelegenbeid, om een nieuw

ontdekt Dier op de behoorlyke plaats in te voe-

gen en dus de Natuurlyke Hiftorie te verryken.

In-
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Inderdaad men kan zeggen, dat, in geen van de Inleiding.

drie Ryken der Natuur, de Algemeene Verdeeling Haare
^

van een ouder Oorfprong zy, dan in de Dieren- ^ieHeüige"

kunde. In het Boek der Scheppinge wordt reeds Schritt.
^

een kenbaare onderfcheiding gemaakt van de

Dieren, Men vindt, naamelyk, aldaar gefpro-

ken van Land- en Water-Dieren , en van gevleu-

geld Gevogeke , en fchoon de Water-Dieren of

Fijjchen , zo wel als de Vogelen , aldaar onder

een gemeenen naam begreepen zyn , worden

'er de Land-Dieren duidelyk van elkander af-

gezonderd tot drie Hoofdfoorten , naame-

lyk van Fee , van Wild en van Kruipend Ge-

dierte (*> ,, , , .. .

:

Deeze Verdeeling , hoe algemeen ook , ichynt Deeze was

in flaat geweeft te zyn , om alle levendige ^^
^ leven'di-

Schepzelen , behalve den Menfch , te bevatten, ge Schep-
zclcti tÊ bc*

Want , indien men onder de Kruipende Dieren vatten

:

alle de genen begrypt , die , 't zy met vier of

meer Voeten voorzien , of in 't geheel geen

Pooten hebbende , hun Lighaam fnel of lang-

zaam langs den grond beweegen , zodanig dat het

meer naar Kruipen dan naar Loopen zweemt; zo «

zullen alle Dieren , die op 't Drooge leeven^^

onder het Vee, het Wild of Kruipend Gedier*

te, behooren. Dus worden niet alleen het

Wezeltje, de Muis, Mol en Schildpad, die

weezentlyk loopen, onder de Kruipende Dieren

geteld (f), Giaar men vindt zelfs gemeld van

- Krui-

(*j Gew<fy?iKap.Lvs.24.
(f) i^eWmw Kap.XJ. TS.apjjo.

1. Di-jïi., I Stuk. G
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Inleiding. Kruipend Gevogelte (*). En alle Dieren, die

inr de Lugt zweeven , begrypende onder den

naam van Vliegende Schepzelen , zo ftrekt dee-

z;e benaaming zig ook tot de Kapellen , Mug-

gen, Torren en andere Infekten, uit. Dit blykt,

cm dat de Sprinkhaanen ook geteld worden on-

der het Gevogelte (f). Eindelyk, alle Diertjes

die in 't Water huisveflen, of alle Gewemel van

Jevendïge Zielen in de Wateren , (gelyk de Hei-

lige Schrift fpreekt,) 't zy zwemmende of zig

öp een andere manier , veel of weinig, vlug of

traag, beweegende, moeten klaarblykelyk on-

derfteld worden te behooren tot de algemeene

Hoofdfoort van Dieren , die men VifTchen of

Zw^emmende Schepzelen noemt. En waarom

zouden de Polypen, 't zy die van zoet of van

2:out Water, 't zy die op zig zelf of in ge-

gemeenfchap leeven , die in Koraalen enKoraal-

Gewaflen, in Steenen of Schulpen woonen, niet

met immer zo veel regt daar toe gebragt kun-

nen worden, als de Oefters en Moflèlen, die

zig weinig of niet verplaatzen , en welker be-

• weeging voornaamelyk beftaat in 't gaapen en

fluiten van hunne Schulp ?

Doch on- Deeze Verdéeling egter, hoe eenvoudig en

nn^cenT duidelyk in den eerden opflag voorkomende,

gcvoeglyke yoldoet geenszins aan het oogmerk van een Be-

viao.
'^^^

fchryver der Natuurlyke Hiflorie. Immers dé

Dieren, in de gemelde Hoofdfoortcn, verfchillcö

zeer

- 4*) Uyhkm Kap. XI. ts. 20, 23. (f) Dito vi. ^^.
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zeer veel van elkander en dikwils meer dan de Lnleidin@,

Hoofdfoorten zelf: de onderfcheiding der Vier-

voetige en Kruipende, der tamme en wilde Die-

ren 5 is naauwlyks te bepaalen : onder de Hon-

den, Katten, Offen, Varkens, Schaapen, Paar-

den, en byna onder al het Vee, zyn wilde en

tamme: ja Dieren van de zelfde Soort worden »

door de gewoonte en opvoeding tam gemaakt.

Sommige Dieren leeven zo wel in 't Water als

op 't Land , en maaken als een middelfoort uit,

tuffchen de Land- en Waterdieren, weshalve

menze Dieren van beiderley Leven * noemt. *^mphh

Ook zyn 'er, die zwemmen, loopen en tevens

vliegen kunnen , gelyk veelerley Watergevo-

gelte. Hoe oneigen komt de uitdrukking voor,

van Gevogelte dat vier Voeten heeft , om daar

mede te fpringen. De Infekten , die door hun-

ne veranderingen, huishouding en levenswyze,

grootelyks van de andere Dieren verfchillen,

dienen ook van dezelven afgezonderd te worden.

Dit hebben de oude Natuurbefchryvers reeds Verdeelfng

befpeurd. Aristoteles immers , die de eerfte
J^/^]^'^

geweefl is, van wien men eeneBefchryvingder

Dieren heeft, vondt noodig daar in eene andere

Verdeeling te maaken , afgeleid van uitwendige

Kentekenen. Hy heeft egter meer de mooglyk-

heid van zulk een Ontwerp aangetoond, dan dat hy

hetzelve tot voli<:omenheid gebragt zou hebben.

Zyne Algemeene Verdeeling , van het Ryk der

Dieren, was in zodanigcn die levendige Jongen

baaren f en die Eijercn leggen §i behoorende ji^hipar4

i.D£u, iSiuK, G a tot ^^^^f''^
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Inleiding. ^ot de eerden, zo hy zig verbeelde, alle Vier*

voetige Dieren, tot de laatflen, de Vogels, Vis-

fchen en Infekten. Deeze Regel is vry alge-

meen, doch zy heeft haare Uitzonderingen, de-

wyl 'er Viervoetige Dieren zyn die Eijeren leg-

gen , en onder de Viflchen en Infekten zodani-

ft
gen , die levendige Jongen voortbrengen ; gelyk

'er ook -zonder Pooten gevonden worden ^ die

dit doen ; by voorbeeld de Adder.

7yn Oo- Xot de Onderdeeling van de Viervoetige Die-
'

ren , nam Aristoteles de Kenmerken van de

gefteldheid der Hoeven, Klaauwen of Vingeren

van de Pooten , en flelde overzulks drie Soor-

ten ; te weeten met harde ongefpleeten Pooten,

dat is met Nagelen of Klaauwen van één Stuk

voorzien , hoedanigen men Gehoefde Dieren

noemt : gelyk de Paarden ,. Ezels , Olyphanten,

Eenhoornen , enz. Een andere Soort was met

gefpleeten Pooten , gelyk de Schaapen , Gei-

ten, Herten, Zwynen, enz. De derde Soort

was van Dieren , die gevingerde. Pooten of

Klaauwen hebben , welken hy wederom in twee

Soorten onderfcheidde , naar dat zy , gelyk de

meeflen doen , levendige Jongen voortbrengen,

of Eijeren leggen , gelyk de Vorfchen en Kro-

kodillen. oDe Robben en Walruflen werden

van hem geteld onder de Viflchen.

Onnanuw- . Deeze Verdeeling heeft eenigen Grond in de
keurigheid

jjeili2;e Schriftuur , alwaar de reine Dieren van

de onreine onderfcheiden worden aan de ia

tweeëö gefplitftc Klaauwen, en aan het her-

kaai^
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iaauwen der Spyzen (*) : doch weinig heeft Inleiding»

zy tot duidelykheid geflrekt in de Befchryving

der Dieren van deezen Philofooph, die de Soor-

ten en Geflagten verwardelyk en gantfch onvoL

Jkomen affchetflj zo dat het naauwlyks doenlyk

is te bepaalen , welk Dier van hem befchreeven

worde. Na hem is de Dierenkunde niet naauw-

keuriger behandeld , en Plinius , die zig meefl:

op de Huishouding der Dieren toeleide , fchynt

geen Oogmerk gehad te hebben , om eenige

Order te houden in zyne Befchryving derzelveo.

Egter fpreekt hy van eene Rangfchikking der In-

fekten^ zeggende dat fommigen gewiekt zyn,

gelyk de Byen , anderen met en zonder Vleu-

gels gelyk de Mieren , anderen wederom zonder

Wieken en zelfs zonder Pooten (f).

Deeze Schryvers ^ niettemin ^ hebben den Manierea

grond gelegd van de Dierenkunde, die na hun- § chryvas!

nenLeeftyd, verfcheide Eeuwen lang , inden

zelfden Itaat bleef, tot dat , nu ruim tweehon-

derd Jaar geleeden,, Gesnerus, dien men den

Plinius van Duitfchland noemt , wederom eene

Algemeene Befchryving der Dieren ondernam,

volgende egter de Verdeding der Ouêen. Be-

LON en Rondeletius , die voor hem fchreeven,

de een over de Vogelen, de ander over de Vis-

fchen , hebben zig gehouden aari de Algemeene

Verdeelingen. Aldrovandus heeft meerendeek

de Manier van Aristoi'eles gevolgd,

Jo«N*

() LAhia^s Kap.XL vs. 3. ( f) ffpjl Nat. LikJ^L Kap.L
i. D&iL. I Stuk^^ G 3
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Inleiding. Johnston, die in 't voorfl der voorgaande

Aigemeene Eeuw fchrcef , gebruikte geen meer naauwkeu-

an
^^ '"^ righeid in zyne Aigemeene en Byzondere Ver-

Johttflon. deelingen. Zyn Werk is verdeeld in drie Boe-

ken 5 die van de Viervoetige Dieren handelen

;

dan volgen vier Boeken van de Infekten ; dan

tv/ee van de Slangen en Draaken ; dan zes van

de Vogelen ; dan vyf van de Viiïchcn en Wal-

vilTchen , en eindelyk vier Boeken van de bloe-

delooze Waterdieren. De Viervoetige Dieren

verdeelt hy in drie Hoofdfoorten^ naar dat hun-

ne Pooten gehoefd , gefpleeten of gevingerd

zyn : de Infekten in vier Hoofdfoorten ^ naar

dat zy Pooten of geen Pooten hebben en ge-

wiekt zyn of ongewiekt. Dus maaken de Land-

Infekten , die Vleugels en Pooten hebben , de

eerfle Hoofdfoort ; die Pooten hebben en geen

Vleugels de tweede ; die in 't geheel geen Poo-

ten hebben de derde , en de Water-Infekten de

vierde Hoofdfoort uit. Van de gewiekte Infek-

ten maakt hy de Onderdeelingen naar het getal

en de-gefteldheid der Vleugelen; van de onge-

wiekte naar het getal der Pooten. De Voge-

len onderfcheidt deeze Schryver in drie Hoofd-

foorten van Land- en twee van Water-Vogelen,

naar dat de eerften van Vleefch 5 van Graanen en

Kruiden of Boomvrugten , of van Infekten lee-

ven, en de laatflen Vliezige en Velagtig platte,

of gevingerde Pooten hebben. In 't zesde Boek

fpreekt hy van de vreemde of Indiaanfche Vo-

jgelen. De Hoofdfoorten der Europifcbe Vis-

fchöQ
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fchcn zyn by hem drie , naar dat zy in de Zee ÏNLEioiNa,

alleen , of in de Zee en Rivieren beiden , of in

zoet Water alleen leeven : de vreemde maaken

het vierde ; de Walviirchen en dergelyke ver-

flindcnde Zeefchepzels het vyfde Boek uit. On- ^ t

der de bloedelooze Waterdieren fpreekt hy eer-

ftelyk van de genen die week van Lighaam,

ten tweeden van de genen die met e^ harde

Korft overtoogen z^yn ; dan van de Schulpvif-

fchen in 't algemeen, en eindelyk van de zoge-

naamde Plantdieren.

Hoe omftandig ook deeze Befchryving der ,^^^^^^^^-

-^. T 1 , f lykheicivaa

Dieren van Johnston, en tevens hoe beknopt dezelve,

dezelve zy 5 in aanmerking der groote omhaa-

lingen van Aldrovandus , kan men egter zyne

Manier van Verdeeling 5 in veele opzigten, niet

vry fpreeken van onnaauwkéurigheid. En in-

derdaad 5 men moet toeftaan, dat hy in een tyd

gefchreeven heeft , wanneer de Dierenkunde

dat licht mifte, 't welk haar in 't vervolg, en in-

zonderheid in de tegenwoordige Eeuw, door het

reizen van verfcheide Natuurkundigen in vreem-

de Landen, is toegebragt ; waar door men ia

ftaat gekomen is, om de Kentekenen der uit-

landfche Dieren, van de andere Wereldsdeelen,

uit het fabelagtige , waar onder dezelve bedekt

en als begraven lagen, te ontwikkeien ; een voor-

deel , 't welk de Natuurlyke Hiftorie federt den

^tydvanARisTOTELEs niet hadt mogen gebeuren.

De Heer Ray, ziende de gebrekkelykheid Verbcreé

dervoorige VerdeeliDgen, tragttedie, in 't laatft ^^„^"j^'

ldekl. iStvx, G 4 van
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Jnleidikg. van de voorgaande Eeuw , een beter Geftalte

te gceven. De oude Verdeeling, in Dieren die

Eijeren leggen en die levendige Jongen voort-

brengen 5 ftondt hem niet aan; eensdeels om dat

f alle Dieren uit Eijeren komen , fchoon die

Eijeren fomtyds in den Baarmoeder befloo-

ten blyven ; ten anderen , om dat eenige Slan-

gen Joijgenbaarende anderen Eijerleggende zyn.

Hy onderfcheidde derhalve^ de Dieren in twee

Hoofdfoorten ^ riaamelyk in zodanigen die twee

Holligheden hebben in 't Hart , gelyk de be-

kende Hairige Viervoetige Dieren, en zodani-

gen, die 'er maar ééne Holligheid in hebben^

en niet Hairig zyn, gelyk de Kikvorfchen en

dergelyken. Verder maakte hy van 't eerfte

fïoofdfoort de Onderdeeling , naar de gefleld-

heid van derzelver Pooten , volgens de manier

van JoHNSTON. Hy is de eerfte geweeft, die

ondernomen heeft , de Dieren van ieder Hoofd-

foort te brengen onder hunne Gellagten en

Soorten , gebruikende daar toe verfcheide uit-

wendige Kentekenen , en hy heeft daar in den

weg geweezen aan de Hedendaagfchen.

Nieuwe In 't Jaar 1735 gaf de Heer Linn^us de eer-

de^vfertoi^
een Schets of Ontwerp -Tafel uit van

ti^e Dieren een gantfch nieuw Samenftel der Natuur, dat

n€i*s*
" het Ryk der Dieren zo wel , als die der Planten

en Mineraalen begreep, zynde naderhand Boeks-

wyze door hem in 't licht gegeven en veel ver-

meerderd. Hy zonderde , voor eerft, van de

Viervoetige Dieren de genen af, die maar eene

Harts-
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Harts-holligheid hebben en daarenboven niet Inleiding.

Hairig zyn, maakcnde daar van een byzonder

Hoofdfoortj onder den naam van Amphibia.

De overige Landdieren onderfcheidde hy in ze-

kere Rangen, naar hunne Tanden: flellende in

den cerften Rang zodanigen , die Tanden hebben

als de Menfchen , en zo wel van Vleefch als van

Kruiden kunnen leeven , hoewel zy meefl fchy-

nen gefchapen te zyn tot het eeten van Vrug-

ten. Daar op deedt hy de Roofdieren volgen,

die aan zes Voortanden, langwerpige Bekken en

fpitfe Kiezen kenbaar zyn ; maakende daar van

tien Gellagten. In den derden Rang bragt hy

de Tandelooze Dieren , die eene lange ronde en

wormswyze Tong hebben, gelyk de Mieren-

Eeter. De vierde Rang beftondt uit de Knaa^

gende Dieren , de Inkhoorens , Bevers , Rotten,

en anderen , die twee fcherpe Voortanden boven

en twee onder hebben, waarmede zy de Schors

van Boomen , Hout , Nooten en dergelyke

hardfchaalige Vrugtcn , kunnen afknaagen. Tot

den vyfden Rang werdt door hem de Oly-

phant, de Rhinoceros, het Paard en Zwyn ge-

bragt,die merkelyk van de anderen en van elkander

in Tanden enLevensmanier verfchilkn. Den zes-

den Rang, eindelyk, maakte het Fee uit, zo

wel v^ild als tam ; de Kemels , Koebeeflen,

Schaapen, Geiten en Herten, die altemaal Voor-

tanden hebben in de Onderkaak, doch geene iu

de Bovenkaak, leevende van Gras en ander

I. Drsi., i Stuk. G 5 Krui^
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IwLEiDi]>JG. Kruid, met vierMaagen zyn voorzien en her-

kaauwen.

Andere Decze Verdeeling der Viervoetige Dieren,
Manier van

, , tt x , />

J{i€in. door den Heer Linn^eus , heeft andere Ge-

leerden aanleiding gegeven , om dezelve , zo

niet te verbeteren , ten minfle te veranderen,

en een Ontwerp te maaken naar hunnen Smaak.

De Heer Klein ondernam zulks, en men kan

niet ontkennen, dat hy 'er, wat de Viervoetige

Dieren belangt, eenige Eer mede ingelegd heeft

by de Beminnaars der Natuurlyke Hiftorie. De
gemelde Dieren verdeelt hy in drie Rangen>

ftellende in den eerften Rang de Haairige en

Gehoefde , in den tweeden Rang de Haairige

en Gevingerde:, in den derden Rang de Dieren,

die kaal zyn van Huid. De Dieren van den

eerften Rang worden door hem, naar de Ver-

deeling der Hoeven, in Famiiïèn of Gezinnen

onderfcheiden ; die van den tweeden Rang naar

het getal der Vingeren, en die van den derden

of laatften Rang, waar toe de meeften, die zo

wel in 't Water als op 't Land leeven kunnen,

behooren, naar dat zy Schilden draagen, ge-

harnaft zyn , of naakt van Lyf (f).

Ontwerp Ik fpreek hier niet van de Verdeeling der Vo-

an den gelen door den Heer Klein, om dat myn Oog-

/^n. merk is hier te handelen van de Verdeeling der

Dieren in 't algemeen , waar omtrent in Vrank-

ryk door den Heer Brisson, die Direkteur ge-

weeft

(+) T\9 de Vitgizogti yithmidingan , het I. DjeéLt,

bIaaz«45S»
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' weeft is van 't Kabinet der Natuurlyke Zeldzaam- Inleiding.

heden van wylen den Heer Reaümur, een Ont-

werp is opgefteld , dat waarlyk Agting ver-
*

krygt onder de Liefhebbers. Deeze Heer heeft,

gelyk hy nog dagelyks erkent , onder 't oog

gehad de rykfte Verzamehng van zodanige Zaa-

ken, die ooit op Aarde was by een gebragt.

Dit heeft hem, met gemak, een menigte Waar-

neemingen doen in 't Werk ftcllen omtrent het

Ryk der Dieren ; de bezielde Schepzels , die

daar toe behooren, met elkander vergelyken en
^

derzelver betrekkingen, zo van naby als van

ven-e , ten naauwkeurigfte onderzoeken. Op
dien voet heeft hy het denkbeeld geformeerd

van de volgende geheel nieuwe Methode.

De Heer Brisson verdeelt het Ryk der Die- !Zyne Ver-

ren in negen Klassen of Hoofdfoorten, ^^ ^^^'

De eerfle Klaffe begrypt de Viervoetige i.

Dieren, die Hair hebben op haar geheele Lig- ^'|^^^^^®^*'^®

haam of aan eenig gedeelte van hetzelve. Zy Qmdm»

haaien Adem door de Longen ; zy hebben twee^'
^'

Holligheden in 't Hart; de Wyfjes brengen le-

vendige Jongen voort ; die zy de Borft geeven.

De nveede Klalle vervat de Walvisschen :
jj

Dieren , naamelyk , die altyd ia de Zee leeven, Waivif-

welkcr Wyfjes ook levendige Jongen baaren, CcLa^,

en dezelven zoogen , gelyk de Viervoetigen.

Deeze hebben een naakt, langwerpig Lighaam

;

Vleczige Vinnen , den Staart waterpas plat : zy

hebben Bloed en Ademen door de Longen : hun

Hart heeft twee Holligheden.

X. D£EL. I Stv(» Iq



io8 Verdeeling der Dieren

Inleiding. I^ de derde Klaiïe heeft de Autheur die Die-

IIL i*en geplaatft , waar van het Lighaam met Plui-

J^y}T' ^^^ bedekt > de Bek Hoomagtig is; hebbende

twee Wieken en twee Pooten , gemeenlyk Vo-

gelen genaamd. Zy hebben Bloed en tv/ee

Harts-hoUigheden , doch zyn Eijerleggende.

ÏV. De vierde Klaffe bellaat uit zodanige Dieren,

j]^J"jP^"^^® welker Lighaam naakt van Huid en Viervoetig

Hepilia, is ^ of met Schubben bedekt en Viervoetig of

zonder Pooten. Zy ademen altemaal door de

Longen, en hebben Bloed, doch hun Hart heeft

maar ééne Holligheid. Van fommigen deezer

Dieren brengen de Wyfjes levendige Jongen

ter wereld; de overigen zyn Eijerleggende. Alle

deeze Wyfjes nogthans hebben Eijeren, maar

de broeding gefchiedt in fommigen binnen het

Lighaam van de Moer , die dan de uitgebroede

Jongen uitwerpt; in de anderen buiten het Lig-

haam 5 gelyk met de Vogelen. Alle deeze Die-

ren worden van den Heer Brisson begreepca

onder den naam van Kruipende Dieren.

V. Zyn vyfde Klafle vervat de Dieren die Kraak-

KTaakbeen-j^gg^^^gi-jgg Vinnen hebben en Adem haaien
Vinnen. ^ °
PtfiêsCar- door open Gaten, die tegenover de Kieuwen
tUa^meh

^^^^ ^^ hebben Bloed en leeven altoos in 't

Water : van fommigen hunner zyn de Wyfjes

Jongenbaarende, van de anderen Eijerleggende,

doch altemaal hebben zy Eijeren , welker uit-

broeding in de eerften gefchiedt binnen, in de

anderen buiten het Lighaam. Men kan ze noe-

men VilTchen met Kraakbeen-Vinnen.

In



IN *T Algemeen, 109

In de zesde Khiïe vindt- men de eigentlyk ge- Inleiding.

naamde Visschen, welker Vinnen beflaan uit vi.

Beentjes 3 en die op de Kieuwen beweeglyke
Ji![^^^°'

dekzels hebben^ uit Beenagtige deelen famenge-

field. Alle deeze hebben 5 zo wel als de voor-

gaanden 3 Bloed 5 en leeven altyd in 't Water.

De Wyfjes zyn byna altemaal Eijerleggende,

doch zy hebben by uitftqk kleine Eijertjes^ daar

men den naam aan geeft van Kuit.

De zevende Klafle begrypt zodanige Dieren, viT.

die Sprieten aan den Kop, en ten minflen agt..^^^^^^"

Pooten hebben, en welker Lighaam omkleed is Cmfiacea.

met een Schaal of Korft, die 'er van zelf af-

gaat, wanneer zy, door de aangroeijing van het

Dier, te klein wordt, om hetzelve langer te

bevatten , en dan wordt een dergelyk nieuw

overtrekzel om hetzelve voortgebragt : 't welk

men verwiffeling van Huid of ruijen noemt. De
Heer Brisson geeft aan deeze Klafle den naam

van SCHAALDIEREN.

De agt/Ie Khffe beftaat uit alle de zodanigen, yj^j

die verfcheide Geftaltewiflehngen ondergaan, Inrekren,

voor dat zy den trap van volwaflenheid bcrei-
^^-^^^^^^

ken: dat is, die onder een andere Gedaante

gebooren worden , dan zy in 't vervolg moeten

krygen. Het is niet, dan na het ondergaan van

de laatfte Geftaltewifleling , dat zy in ftaat

zyn tot vermenigvuldiging van hun Geflagt.

Alle deeze verfcheiderley Dieren hebben, voor

hunne laatfte Geftaltewifleling , veele Lugt-

ftippen*of Werktuigea tot Aden^haaüng, en, na ^Sfi^mata
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Inleiding, dezelve , zyn zy met Sprieten aan 't hoofd voor-

zien i hebbende zes Pooten en nooit meer. Zy

ruijen of verwiiïelen van Huid^ gelyk de Schaal-

dieren ; en dit gefchiedt iri de mceften voor dat

,

zy hunne laatfte verandering van Gedaante on-

dergaan hebben; zeer weinigen vindt men 'er,

vvien zulks naderhand gebeurt. Deeze Dieren

zyn het alleen , waar aan de Heer Brisson den

naam van Insekten geeft.

,,,
^^' In de nefiende of laatfte Klaffe heeft hy alle

Wormen. ^
, , , t

Fttmts. zulke Schepzelen gebragt^ welker Lighaam , of

ten minften een gedeelte van het Lighaam ^ be-

kwaam is tot eene beweeging die in famen-

trekkingen uitrekking beftaat, gelyk de Wor-
men, en die geene Sprieten, Pooten noch Lugt-

llippen hebben.

Dit is de Verdeeling van het Ryk der Die-

ren 5 volgens den Heer Brisson. Van de twee

eerfte Klaffen , naamelyk der Viervoetige Die-

ren en Walviffchen , is in 't Jaar 1756 een Boek-

deel uitgekomen, dat eene uitvoerige Befchry-

ving van dezelven behelft. Wy zullen 'er hier

een Schets van geeven , gelyk wy van die van

LiNNu^us en Klein gedaan hebben.

Rangen der De Klaffe der Viervoetige Dieren is door

Di^rln!"^^ hem verdeeld in de volgende agttien Rangen f.

\Ordines i. Quadrupeda edentula.

Viervoetige Dieren , die geheel Tandeloos zyn.

De Mieren-Eeter en 't Schubdier.

%. Quadrupeda dentihus Molaribus tantum do*

>. nata^

Die
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Die enkel Kiezen of Agteitanden ^hebben. Ini^eidinö.

De Luiaard en Armadil.
3. Quadrupeda dentibus Inciforih nullis ^ Ca-

ninis & MoJaribus prcefentibus.

Die geen Snytanden, doch Hondstanden en

Kiezen hebben.

De Olyphant en Zee-Koe.
4. Qj4adrupeda , dentibus Inciforiis in Maxilla

fuperiore nullis , in inferiore fex donata^

Die geen Snytanden hebben in de Bovenkaak,

maar zes in de Onderkaak.

Het Geflagt der Kemelen^ waar van vier Soorten.

5. Quadrupeda , dentibus Inciforiis in Maxilla

fuperiore nullis ^ in inferiore o£lo^ & Pe--

dibus bifulcis*

Die geen Snytanden hebben in de Boveq-

kaak, maar agt in de Onderkaak , en wier Hoe*

ven in tweeën gefpleeten zyn»

De K0EIJEN5 wScHAAPEN, Geiten, Herten, enz.

6. Quadrupeda , dentibus Inciforiis in utraque

Maxilla ^ Pede folidungulo donata.

Die Snytanden hebben in de beide Kaaken en

ongefpleeten Hoeven.

Het Geflagt der Paarden ,waar van vyf Soorten.

7. Quadrupeda ^ dentibus Inciforiis in utraque

Maxilla & Pedibus hifulcis^

Die Snytanden hebben in de beide Kaaken en

wier Hoeven in tweeën gefpleeten zyn.

Het Geflagt der Zwynen , waar van zes Soorten,

• 8. Quadrupeda^ dentibus Inciforiis in utraque

1, p&BL. X Stvk. Ma^iih
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Inleiding. Maxllla & tribus digiiis Utigulatis injin*

gulo Pede donata.

Die Snytanden hebben in de beide Kaaken

en drie gehoefde Vingers aan ieder Poot.

De Rhinoceros.

9* Qji^dnipeda ^ dentihus Inciforiis in utraqué

Maxilla duohus ^ quatuor digitis Ungula-

tis in Pedibus anticis y tribus in pojlicis

donata.

Die in ieder Kaak twee- Snytanden hebbenen

vier gehoefde Vingers aan ieder Voorpoot ^ drie

aan ieder Agterpoot.

HetBrafiHaanfcheWATER-ZwYNjgenaamdC/:?^/^^'/^

IQ, Quadrtipeda ^ dentihus Inciforiis in utraque

Maxilla decem , ^ quatuor digitis JJngula*

lis in Pedibus anticis ^ tribus in pofticis.

- Die tien Snytanden hebben in ieder Kaakj en

vier Hoeven aan de Voorpooten 5 drie aan

de Agterpooten.

Een ander Water-Zwyn , genaamd Tapir

of Manipouris^

11. Quadrupeda^ dentibus Inciforiis in utraque

Maxilla ^ quatuor digitis Ungulatis in fin*

gulis Pedibus donata^

Die Snytanden hebben in de beide Kaaken 5

en vier Hoeven aan ieder Poot.

Het Zee- of Rivier-Paard van de Nyl.

12. Quadrupeda ^ dentibus Inciforiis in utraque

Maxilla duobus ^ digitis Unguiculatis.

Die twee Snytanden hebben in ieder Kaak,

en genagelde Vingeren aan de Pooten.

Het
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Het Stekel-Varken 5 de Bevers, Haazen, i^LEiDuyiQ.

K0NYNEN5 Inkhoorens, Marmeldieren
5

Rotten, Muizen, enz*

13, Quadrupeda^ dentibus Inciforiis inutraque

Maxilla quatuor , ^ dighh Ungukulaüs

donata.

Die vier Snytanden hebben in ieder Kaak, en

Nagels aan de Vingeren.

Het geheele Geflagt der Aapen.

14, Ouadrupeda , dentibm Inclforih in Maxilla

fuperiore quatuor , in inferiore fex & di'^

gitis Unguiculatis pr(zdita.

Die vier Snytanden hebben in de Boven- en

zes in de Onderkaak, zynde aan de Vingeren

der Pooten met Nagels voorzien.

De Maki van Madagaskar en de VledErmuizen.

15, Quadrupeda ^ dentihus Inciforiis in Maxilla

fuperiore fex^ in inferiore quatuor ^ di"

gitis Unguiculatis.

Die zes Snytanden hebben in de Boven- en

vier in de Onderkaak, de Vingers met Nagelen

voorzien.

Het Zee-Kalf, genaamd Phoca.

iG# Quadrupeda^ dentihus Inciforiis in utraque

Maxillafex^ ^ digitis Unguiculatisprcedita.

Die in ieder Kaak zes Snytanden hebben, en

Nagels aan de Vingeren.

De Veelvraat, Hond, Wolf, Vos, W^e^

zEL, Ermelyn, Fret, Saeeldier, Das;

Beeren , Katten , Leeuwen , Tygers ,

Luipaarden, Lossen, Otters, enz.

I, Deei. X Stuk, H 17»
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Inleiding, i?» Qji^drupeda , dentibus Inciforih in Ma'

xilla fuperiore fex^ in inferiore ocio^ ^di*

gilis Unguiculatis.

Die zes Snytanden hebben' iir de Bovenkaak

en agt in de Onderkaak, en met Nagels aan de

Vingeren voorzien zyn.

De Mollen 5 waarvan zes foorten.

i8. Qjtadriipeda ^ dentihus hiciforiis in Maxilla

fuperiore decem , in inferiore octo , ^ digi*

tes Unguiculatis donata*

Die in de Bovenkaak tien 5 in de Onderkaak agt

Snytanden hebben , en Nagels aan de Vingeren.

De Ppiilander , een Amerikaanfe Rot,

waar van het Wyfje een Beurs avan den Buik

draagt, daar zy de Jongen in bergt.

Rangen der De Klafie der Vv^alvifichen wordt door den
Walvis-

}^Iqqx Brisson verdeeld in vier Randen, die op

gtïïsBrif' een zeer natuurlyke wyze onderfcheiden zyn.
'^*^* De eerfce Rang is van de genen die geene Tan*

'den hebben : hier toe behoort het eigentlyke

Vv^ALvisscHEN-Geflagt, waar van hy agt Soor-

ten optelt. De tweede Rang is met Tandai in

de Onderkaak alleen : hier toe behoort de Ca-

chelot, waar van ook zeven Soorten. De
derde Rang heeft Tanden in de Bovenkaak alleen

;

gelyk de Vifch Narwal of Zee-Eenhoom. De
vierde Rang , eindelyk , heeft Tanden in de

beide Kaaken ; gelyk de Dolphyn, waarvan

vyf Soorten worden opgeteld.

Thans is ook van de pers gekomen , de Be-

fchryving der Vogelen door den Heer Bris-

son*
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SON 5 die de derde KlalTe maaken in zyn Alge- Inleidinö,

meen Ontv/erp. Doch wy zullen daar van, hier

ter plaatfe, niet uitvoerig fpreeken, noch een

vergelyking maaken van de byzondere Stel-

zeis, omtrent de Rangfchikking der Vogelen,

door de Heeren Klein, Moehring, Linn^xts

en het zyne : devvyl dit beter te pas zal ko-

men , wanneer wy met ons Werk tot de Be-

fchryving der Vogelen zyn gevorderd.

Omtrent de verfchillende Methoden, die de Vergely.

gemelde hedendaagfche nog leevende Natuurken- venlhilLn-

ners in de Dierenkunde ter baan gebragt en ge- ^^Metho-

volgd hebben , een Uitfpraak te doen , welke de

befte zy , zou men als cene verwaandheid kun-

nen aanmerken. In de zaaken, die zy allen

verhandeld hebben , zal ieder zyne Aanhangers

vinden. De Franfchen fchynen thans ruim zo

veel ingenomen met de manier van den Heere

Brisson , dan met die van den Heer Linn^xts,

en als men in agt neemt , dat het Werk van

den eerftgemelden Heer door uitvoerigheid veel

verftaanbaarder is , behoeft men zig des niet te

verwonderen. Ver de minde Lezers hebben

lufl , tyd of gelegenheid , om de byzondere

Manieren naauwkeurig met elkander te vergely-

ken, en dienvolgens oordeel te vellen : doch

't is blykbaar, hoe het voorgeeven , dat deKlaf-

fen door den Heer Brisson beter verdeeld

zyn (t)? van zelf vervalt; dewyl voornaame

Ge-

(f) Diüionnaire des ^nimauK, Preface. pag. XXIIIf

i, DtEL. iSiux. H 2
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Inleiding. Geleerden de Hoofdverdeelingen van den Fran-

fchen'Heer niet genoeg ondeifcheiden agten;

als komende fommigen zyner Klaffen met de

anderen zo naby overeen , dat 'er grooter ver-

fchil in de uit- en inwendige gedaante is tus-

fchen de Dieren van een zelfde Klaffe^ dan tus-

fchen de Klaffen zelf. Was 'er meer reden

om denWalvifch af te zonderen van denOlyphant,

dan de Vledermuis ; terwyl nogthans deeze

in de zelfde Klaffe gebragt is met de Viervoetige

Dieren. De overeenkomft van meeft alle Ken-

tekenen heeft eenige Natuurkenners , der-

halve y de Walvijpchen in eene Klaile doen bren-

gen met dQ Viervoetige y en de Kraakbeen-Fin-

tien met de Kruipende Dieren of zulke die

j- ^mfhi' nien van beiderley Leven f noemt : waar door

het getal der Klaffen van Brissom reeds tot ze-

ven vermindert. In 't vervolg zal blyken, dat

de Schaal* of Schulpdieren eigentlyk tot de Wor-

men^ die dikwils ook in een dergelyk bekleedzel

gehuisvefl zyn, behooren. Op de Rangfchik-

king van dien Heer zou , by naauwkeurige over-

weeging, mooglyk niet minder te zeggen zyn.

Immers 't is blykbaar , dat de Rangen eo Ge-

ïlagten door hem bykans onder elkander verward

worden ; dewyl 'er meer onderfcheid is tuffchen

Dieren van een zelfden Rang 5 dan tuffchen die

van byzondere Rangen.

VooTtrcf. Het Samenftel der Dierenkunde van den Heer

van die van LiNNiEUs heeft niet alleen het voordeel, van

Limims. j^^^j. ^:[^^ twintig Jaaren tyds^ door deaAutheur

X zelf.
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ïielf, bearbeid 5 beoefend en geduurig uit nieu-lNLEiDiNo,

we Waarneemingen verrykt te zyn en verbeterd

;

maar het heeft bovendien zekere beminnelyk-

heid 5 die in geen andere OntVv^rpen zodanig /

doordraait:' te weeten, dat het als de Natuur

door zig zelve affchetft. Die groote Geeft legt

den Grondflag van zyn Plan , op de volgende

NATUURLYKE VERDEELING

DER

D IEREN,
Naar hun inwendig Lighaams-geftel.

twee hoilighe-'^

den en rwee Oo- v
Jongenbaa-

^^ rende,
ren: wariii,rood 't-- j

Bloed, J

"^ De Longen

®
'. willekeuïij;.

en één Oor; kond,
. ^.

"
.

, ,- V I Kieuwen uit-
iHartS rood Bloed. 1 ..

J wendig*

ééne hoiligheid*^

zonder Ooren ; I Met Sprietesi.

koud wiragtig )•

Vogt in plaats van 1 MetVoders.

Bloed. J
•

Zoogend»

Dieren^

Dlerenran beu

derUy Leyen^

Infekten.

l

Volgens deeze Natuurlyke Verdeeling heeft

<iie beroemde Heer de Kentekenen opgegeven,

tot ondcrfcheiding van zyne zes Klassen of

Hoofddeelen in het Ryk der Dieren , naaraelyk:

I, 0EEI. I StVK, H 3 Oü-
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Inleiding.^(^^^^^«>^sk^^:^^^^^^^<^

Onderfcheidende Kenmerken van de

byzondere

KlafTender KLASSEN DER DIEREN.
Dieren.

E E H ST E KLASSE.
ZooaendeZ OOGENDE DIEREN.

Dieren.

Mammalia.Hun Hart heeft twcc iiolligheden en twee Ooren

;

het Bloed is rood en warm. De Longen ade-

men beurtlings. De Kaakeheenen leggen op

elkander en zyn bedekt. De Wyfjes baa-

t ren Jongen en zoogen ze. Zy hebben de vyf

Zintuigen^ van Smaakt Reuk^ Gevoel , Gc-

zigt en Gehoor. Het Lyf is met Flair bedekt y

doeh weinig in de Indiaanfche 5 zeer weinig

in de Waterdieren. Hun fteunzel zyn vier

Voeten^ uitgenomen die g*eheel in 't Water

IcewQTï 5 daar de Agterpooten in 't platte van

den Staart famengegroeid zyn.

TWEEDE KLASSE.
„, VOGELEN.

\y4res.
' Hun Hart heeft twee hoUigheden en twee Oo-

ren ; het Bloed is rood en warm. De Longen

ademen beurtlings. De Kaakeheenen leggen

op elkander 3 zyn naakt , uitfleekende en tan-

deloos. De Mannetjes hebben geen Balzak-

je. De Wyfjes leggen Eijeren 5 overtoogen

niet
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met een Pvalkagtige Korft. Zy hebben de iNLEiDiwa

Zintuigen , van Tong , Neusgaten , Oogen , en

Ooren zander Lelietjes. Hun Lyf is bekleed #

met Vederen , die over elkander fchieten.

Hun fteunzel zyn twee Pooten ; de Wieken

twee in getal.

D E R D E K L A S S E.
^^^

DIEREN VAN BEIDERLEY LEVEN. Diereovan
beiderley

Hun Hart heeft ééne holligheid en één Oor :
Leven.

^

het Bloed is rood en koud. De Longen ade-

men willekeurig. De Kaaheheenen leggen op

elkander. De Mannelykheid is dubbeld. De
meeften leggen Vliezige Eijeren. Zy hebben

een Tong, Neusgaten 5 Oogen en veelen ook

Ooren. Hun bekleedzel is een naakte Leder-

agtige Huid. Het fteunzel is verfchillende

in byzonderc Dieren van deeze Klaffe ; fom-

migen hebben in 't geheel geen Pooten.

VIERDE KLASSE. vfiTehen.

V I S S C H E K ^''''''

Hun Bart heeft ééne holligheid en één Oor:

het bloed is rood en koud. De Kieuwen moe-

ten van buiten toegedrukt worden. T)q, Kaake^

heenen leggen op elkander. Zy fchieten Eijeren

zonder Wit : hebben een Tong , Neusgaten en

Oogen 5 (geen Ooren). Hun Lyf is bedekt
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Inleiding, i^ct over elkander leggende Schubben. Hun

fleunzel zyn Zwemvinnen.

rr F D E KLASSE.
I N S E K T E N.

^« Hun Hart heeft ééne holligheid geen Ooren : het

Jnfefta.
* Bloed is een koud, waterig Vogt. Zy haaien

adem door gaatjes in de zyden van 't Lighaam.

De Kaalebeencn fluiten zylings. Zy hebben

Tong 5 Oogen en 5/>r/Vif<?;i aan 't hoofd 5 doch

geen Herfenen ^ (geen Ooren of Neusgaten.)

Een beenige Huid bedekt hun geheele Lig-

haam , enhoudthetinfland. De fleunzels zyn

Pooten : fommigen hebben Wieken.

ZESDE KLASSE.
W O R M E N.

^ï. Hun Hart heeft ééne holligheid , geen Oor of

Verme).
' Ooren: het Bloed is een koud , waterig Vogt,

Zy hebben geen Lugtgaatjes zo 't fchynt.

De Kaakeheenen zyn van veelerley gedaante

en verfchillende in byzondere Dieren. Veelen

agt men Mannetjes en Wyfjes te gelyk te zyn.

De Zintuigen beftaan uit Voelers. De Kop

is niet onderfcheiden van 't Lighaam. (Oogen

naauwlyks, Ooren , Neusgaten fchynen ze

niet te hebben.) Het bekleedzel is fomtyds

Kalkagtig of geen, behalve Graaten. Poo-

ten of Vinnen ontbreeken hun t'een&maal.
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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
EERSTE JFDEELING.

De ZOOGENDE dieren,

I. HOOFDSTUK.
De Bjzondere Eigenfchappen der Zoogende Die-

ren. Hunne Rangfcblkktng en Kenmerken der

Cejlagten volgens den Heer LinnïEU?.

^MS^Een andere Dieren , dan deeze , zyn met

gilG ir ^orftcn voorzien. Zy komen , mcd

^^•^^1^ hun Li2;haamsgeftcl 5 Ingewanden en

Werktuigen , naart aan den Menfch. De mee-

ften zyn Viervoetig en bewoonen met ons het

drooge Aardryk, als tuffchen de allerwreedfle

Vyanden ; terwyl eenige weinigen 5 met Finnen

voorzien , in de Zee v/eg duiken.

Het dekzel der Viervoetige Dieren beftaat uit Hun delc-

Hairtjes^ die buigzaam;, zeer zagt en van el-^^g^^^id?

I. Deel, i Siij^*
^^^"^
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LAFDEEL.kander afgefcheiden zyn; dikker en digtér by-

I. Hoofd een gevoegd in de koude ^ dan in de heete Lan-
^^^'^*

den. Deeze Haiitjes zyn fomtyds tot Prikkels

famengegroeid , gelyk aan den Egel en het Ste-

kel-Varken : de Prikkels verbreed tot Schubben ,

aan het Schubdier; de Schubben tot een Scbi/d

famengegroeid 5 aan de Armadil. Het Hairigbe-

kleedzel is in fommigen met een naad onder-

fcheiden , gelyk in de Honden en Paarden ^ die

lang uitgroeit in de Paarden en Varkens. De
Waterdieren zyn naakt gelaten , op dat zy niet

nat zouden worden; behalve die genen , welken

'tnoodig is nu en dan op 't drooge te komen.

Daarenboven is het Aangezigt dikwils met Wrat-

ten^ de Lippen met Knevels, de Kin met een

Baard voorzien, gelyk in denMenfch, de Aap

en Geit; als ook de Pooten niet zelden met Eel-

tige Uitwallen.

Hïin Steun-
'^^^ Steunzel en Wo^ktuigen van beweeging,

zei en om vaardiger en fnelder te kunnen loopen in 't

Werktui- ,. , , ^7 j r - ,^

gen van be- vheden voor den Vyand or m t najaagen van
wecging,

j^^^ne Prooy , hebben de Land-dieren, die

Zoogende zyn, behalve den Menfch , vier Poo-

ten , waar van de voorflen met Palmen zyn voor-

zien, en fomtyds, als een Hand, met een af-

gefcheiden Duim verdeeld : de agterpooten met

Vbetzoolen^ om met meer kragt voort te gaan,

en deezC' Pooten zyn oï gepalmd^ met Vinge-

ren door een Vlies famengevoegd , om te zwem-

men ; of gefpleeten , met van een gefcheiden

. Vingeren, om gemakkelyker te loopen; of op

Kq9-
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Kooien ruftende , om vafter te ftaan 3 gelyk in den L Afdéeu

Menfch en Beer. Maar^ om niet door 't vlug-L Boofb.

ten aan harde Steenen af te flyten^ zyn zy of^^^'^'

met eendigt bekleedzel gelaarsd ^ als in deHaa-

zen, witte Laplandiche VolTen en Luijaards^

of de Vingers zyn met Hoeven als Schoenen over-

toogen 5 gelyk in het dubbel gehoefde Vee en de

Varkens , die ook 5 bovendien , met Kooten voor-

zien zyn; ofgeheel ongefpleeten als in de Paarden.

Aan de Handen zyn dikwils platte ronde Nage-

len^ gelyk in de Menfchen, Aapen, enz. De
Roofdieren y in tegendeel, hebben Vingers met

Elsagtlge Nagelen gewapend , om hunne Prooy

te vatten , te verfcheuren, en in den grond te kun- o

nen graaven. De Vliegende onder de Zoogcn-

de Dieren verheffen zig in de Lugt , door mid-

del van hunne uitgebreide Handen die gepalmd

zyn , gelyk de Vledermuizen , of zweeven 'erop

met een Vhes, dat zy tuffchen de Voor en Ag-

terpooten uitfpannen, gelyk de vhegende Kat 5

Inkhoorn en Hond. Anders is het met de Wa-

terdieren van deeze Klaife , welker Armen aan

de zyden van hun Lyf zyn ingetrokken en de

Dyën van agteren famengegroeid , m.aakende een

Staart die Waterpas legt; gelyk de Walvis*

fchen, Dolphynen, enz.

Sommigen der Zoogende Dieren zyn , be- Hoornen

halve de Nagelen of Hoeven , gewapend met«^ Tandefj*

Hoornen , in 't Hoofd ingeplant : die zonder hol*

ligheid zyn en altyd blyven, gelyk in den Rhi-

noceros, of met takken , Jaarlyks vernieuwd

l. Ds£,i.. I Stuk, WOT-
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LAfdepl.wo^^^g^^ in 't eerfl hairig zynde en naar 't end

I. Hoofd- toe vcrbrcedende , gelyk in de Herten; of hol

STUK. als Scheeden, by hunnen Wortel dikfi, gelyk

in de Koeijen, Geiten, Schaapen. De Tanden,

die voornaamclyk dienen tot de vSpyzen, zyn

Pr/woywdriecrley : Voortanden "^
^ dikwils platagtig als

Snytanden, om uit te rukken, te knaagen en

j^Laniamaf te fnyden : Honds- oï Scheurtanden f ^ die lan-

ger zyn en kegelvormig, om te verfcheuren:

%MoUnsMaaltanden of Kiezen § , die breeder zyn,

om te vermaaien. De Dieren, die van Kruiden

en Vrugten leeven, hebben deeze laatften ftom-

per, die Vleefch eetcn fcherper : de Mieren-

e Eeters zyn geheel tandeloos.

DeSraarr. Tot befchutzel dient de Staart^ welke de

Schaamdeelen bedekt. Weinigen hebben 'er

geene , gelyk de Menfchen en fommige Aapen :

hy is in eenigen Dieren kort , en niet langer dan

^de Dyën , by voorbeeld in de Flaazen , Mollen,

Egels ; in veelen lang en zelfs langer dan de

Pooten, gelyk in de Honden, Katten, enz.

Sommigen hebben een naakten Staart3 gelyk de

Rotten en Muizen; in anderen is hy met lan-

ge Hairen bekleed , gelyk in de Paarden ; in ee-

nigen met een Kwaft aan 't end , gelyk in den

Mannetjes - Leeuw en de Egyptifche Rot , of

Hairig aan twee zyden , gelyk in den Inkhoorn

en Mieren-Eeter ; in eenige 13ieren is hy ge-

fchubd en dient om iets aan te vatten of tot

andere gebruiken, gelyk in den Bever, het Ste-

Icel -Varken, enz.

De





Piraat I.

rryï^^^-^^-^^^-^^-p,-,,^
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De uitwendige Zintuigen zyn in de Zoogen- i^afdeel.

de Dieren verfcheideiiey. De gedaante der
i^ hoofd-

Oogen komt in allen zeer veel overeen, doch stuk.

die der Ooren verfchilt grootelyks: de Water- -^"'"^"'S^^

dieren hebben geen uitlleekende Ooren of Oor- Borftcn,

lappen. De Neus is in fommigen tot een Snoet

verlangd, gelyk in de Olyphanten. De Tong

is in eenige weinigen rolrond^ gelyk in de Mie-

ren-Eeters. Niet minder verfchilt de uitwendi-

ge gedaante der Teelckekn. Zo wel de Man-

netjes als de Wyfjes draagen een bepaald getal

vdnBor/Ien^ behalve het Paard; want deHeng-

Iten hebben ze niet. De Borften ftaan in de

Aapen , Vledermuizen en die van den Rang der

Walviflchen, gelyk in de Menfchen, aan de Borfi^

in anderen aan den Buik ; in het Hoorn- en Wol-

vee, de Herten, Kerneis, Paarden, in de Lies-

fchen : aan de Borft en Buik te gelyk in ver-

fcheide , en in fommigen overlangs aan 't Lig-

haam, gelyk in de Varkens. Meeftal zyn 'er

twee voor één Jong.

De Rangfchikking der Zoogende Dieren wordt Rangfchik-

door den Heer Linn^us voornaamelyk van^^^*)^'^^"^
r 1 ' 1 n "^^ Zoo-

de Tanden afgeleid. Sommige naamelyk on-gendeDie-

der de Vicrvoetigen hebben geen Voortanden
^^"*

boven noch onder , deeze ftelt hy in den twee-

den Rang ; fommige hebbenze boven niet maar

onder verfcheide ; deeze ftelt hy in den zesden

Rang: fommige hebben twee Voortanden ^ doch

geene Honds - ofScheurtanden , en maaken den

VYFDEN Rang uit: de overigen zyn met ver^

I. D&ft.. 1 Stuk» fchfuh

.



128 Rangschikking
Ï^K-^Tiz^h.f^^^^^^ Hondstanden voorzien, en onder deeze

I. Hoofd- zyn 'er, die ze altyd meer dan enkeld hebben:

STUK. deeze heeft hy in den vierden Rang geplaatft

:

van de genen , daar de Hondstanden enkeld ftaan,

maakt hy drie Rangen ; te weeten van den eer-

sten, die hoven in den Mond vier Snytanden

hebben ; van den zevenden , die 'er zes flompe

Tanden hebben , en van den derden met zes

fcherpe Tanden aan de Bovenkaak. De Zoogen-

de Dieren met Vinnen in plaats van Pooten,

maaken den agtsten of laatflen Rang uit. Zie

hier de Schikking der Rangen.

ORDINUM DISPOSITIO.

Ouadru
pedia,

(ungui
bus ar-

mata)
Denti

bm pri'j

Mam- . moribm
MALIA \

"nullis utvimque • - Brüta. ÏI.— fuperionhus^ inferio*

ribus pluribus. - Pecora.Vï.

duobus, Laniariis nullis. - Glires. V.

'uno pluribus. - Bestip. IV.

folitariis'^ p qua* Primates.I.

plu- primori i tuor.

ribusj bus
j
fex ob*

La'
I

fuperiO'^ tuftS. Bellu^.VII.
tiia- rihus

j

riis^ \ fex acu'

I tiS. FERiE. III.

I Pinnata^ (^mutica absque unguibus)

1^ Pinnis loco Pedum injïruöfa* Cete. VIII.

KEN-
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KENMERKEN I.Afdeel.

I. Hoofd.

VAN DE ""'^-

Ordines
Mamma-RANGEN -"-

DER

ZOOGENDE DIEREN.

EERSTE RANG.
De Voortanden aan de Bovenkaak zyn vier I.

evenwydigen. De Hondstanden ftaan enkeld.
*'"^^**»

Zy hebben twee Borftcn aan de Borft, De
Handen zyn vlak en breed. De Armen wor-

den door Sleutelbeenderen van een gehouden.

De Gang der Viervoetigen is buitensbeens

over: zy beklimmen de Boomén .en eeten 'er

de Vrugten van.

TW E E D E R A N G.

Zy hebben boven noch onder geene Voor- IT.

tanden. Hunne Gang i^ niet vlug.
"^n^té^

J.Dbku JStuk. I D £ R*
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I. Afdeel. derde rang.
I. Hoofd*

«TUK. Zy hebben Voortanden wederzyds. De bo-

lïT. venflen zyn zes in getal 5 allen fcherp. De
' Hondstanden ftaan enkeld. De Nagels der

Pooten of Klaauwen zyn fcherp. De wilde

leeven van doode Krengen en van andere Die-

ren of Vleefch.

VIERDE RANG.

J^' Zv hebben Voortanden wederzyds , in onbe-

paald getal. De Hondstanden altyd meer dan

enkeld. De Snoet is langwerpig ^ tot wroeten

in de Aarde gefchikt. Zy leeven van fappige

Wortelen en van Wormen.

VT F D E R A N G.

(jlires*

Boven en onder hebben zy twee Voortanden^

maar geen Hondstanden in 't geheel. Zy loo-

pen al fpringende. Hunne Spyze beflaat in

Bafl: 5 Wortelen en Ki*uiden of Vrugten > die

zy knaagen.
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ZESDE R J N G, I.Afdeeu

I. HOOFD-
Vooitanden hebben zy boven in den Bek gee- stuk.

ne, onder verfcheidene. De Pooten zyn ge- ^^•

hoefd 5 in tweeën gefpleeten. Zy leeven van

Gras en afgerukte Kruiden , die zy herkaauwen

moeten. Ten dien einde zyn zy van de an-

dere Viervoetige Dieren onderfcheiden , door- *-

dien zy vier Maagen hebben : waar van wy *

naderhand zullen fpreeken.

ZEVENDE RANG.

De Voortanden zyn veel in getal en ftomp. vn.

De Gang is deftig. Zy leeven van Gras en
^^^^""^^

afgerukte Kruiden.

AGTSTERANG.
In plaats van Pooten hebben zy Borftvinnen viïl.

en een platte dwarfe Staart : geen Nagelen:
^^^^'

Kraakbeenige Tanden., Veelen hebben een buis

in 't Voorhoofd voor Neusgaten. Zy leeven van

zagte Dingen en van Viflchen. De Vv^oon-

plaats is in de Zee.
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I.Hc
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132 Rangschikking

,.„„„, GEN E R U M
Charaderes compendiofi.

P R I M A T E S.

!• Homo. Nofee te Ipfum^

a. SiMïA* Dentes Laniarii longiores^ •

3. Lemur. Dentes primores iiiferiores fex.

4. Vespertilio. Manits palmat(Z volatUes.

^ BRUT A.

5* Elephas* Dentes Laniarii öf Moïares\

Najus Probofcide elongatus,

6* Triciiechus. Dentes Laniarii fuperiores;

Molares inferius utrimque duo. Pedes poS"

tici coadunati.

7. Bradypüs. Dentes Laniarii ^ Molares ^

Nafus ohtufus.

8* Myrmecophaga. Dentes nulJi. Corpus, Pi-

lofunu

9. Manis. Dmtesnulli. Corpus Squamatum*

F E R ^.

io* Phoca. Dentes primoresinferiores quatuor^

AmiQul<z nuiy.
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Beknopte Kenmerken i.afdkel.

I. Hoofd-
der STUK.

GESLAGTEN.

DIEREN van den eerften Rang.

1. De Mensch. Ken U zelven.

2. De Aap. Dceze heeft langer Honds- of

Scheurtanden.

3. Het Spookdier, 't Heeft onder zes Voor-

tanden.

4. De Vledermuis. De Handen zyn Vlies-

agtig uitgebreid, tot Vlerken.

. DIEREN van den tweeden Rang.

5. De Olyphant. Deeze heeft Hondstanden

en Kiezen : de Neus is een lange Snoer. '

6. De Zee-Koe. Hondstanden boven in den

Mond ; beneden wederzyds twee Kiezen;

De Agterpooten zyn als tot een Staart

famengevoegd.

7. De Luiaard. Hondstanden en Kiezen : de

Neus is ftomp.

8. De Mieren-Eeter. Geen Tanden: een

Hairig Lighaam.

9. Het ScHUBDiER. Geen Tanden: hetLyfge-

fchubd.

DIEREN van den derden Rang.
10. De Rob. Onder vier Voortanden ^ geen

Ooren uitwendig.

J, Deel, l Stuk* ^ 3o ^^'
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Ï.Afdeel. II. Canis* Dentes primores fuperiores^ inter-

I. Hoofd- medii lobati.

STUK. 12. Felis. Lingua acukata. Ungues retraCii-

13. ViVERRA* Lingua aculeaia, Ungues ex^

ferti.

14. MusTELA. Dentes prtmores inferiores con^

ferti ^ duobus alternis interiorihus.

15. Ursüs. Dentes primoresfuperiores excava*

ti. Fenis qffe fiexuofo.

BESTIP-
j6> Sus. Dentes primores fuperiores quatuor ^

inferiores oCto,

ly.ÜASYPüs, Corpus tefta OJfea j zonis inter'

feBa.

18. Erinaceus. Dentes primores fuperiores duo^^

infetiores duo,

19. Talpa. Dentes primores fuperiores fex ,

inferiores o&o^

So. SoRSX. Dentesprimores fuperiores duo ^ in-

feriores quatuor.

21. DiDELPHis. Dentes primores fuperiores de*

cemy inferiores oSto.

G L I R E S.

sa. Rhinoceros. Cornu nafale.

•13. Hystrix» Corpus fpinis te£ium.

24* Lepus. Dentes primoresfuperiores dupUcati.

^5. Castor. Dentes primores fuperiores angit*

lo re£to excavatU

^6.
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,11. De Hond. Voortanden boven ; de tus- 1. Afdeel.

fchentanden met puntjes op zyde. I. Hoofd-

12. De Kat. Een ra:spswyze Tong. Nage-^™^*

len 5 die zy kunnen intrekken.

13. De Fret. Een raspsvvyze Tong.* Uitftec*

kende Nagelen.

ï 4. De Wezel. Voortanden onder digt by een

;

twee beurtlings meer naar binnen.

15. DeBEER. De bovenfte Voortanden uitge-

^ Rold : in de Schaft een bogtig Been.

DIEREN van den vierden Rang.

16. Het ZwYN. Voortanden boven vier , on-»

der agt.

17. De Armadil. 't Lighaam met eenBceni-

ge Huid, die Schildswyze is verdeeld,

18. De Egel. Twee Voortanden boven en

onder in den Mond.

19. De Mol. Boven zes , onder agt Voortan*

den.

20. De Slaaprot. Boven twee, onder vier

Voortanden.

21. De Philander. Boven tien 5 onder agt

Voortanden.

DIEREN van den vyfden Rang.
22. De Rhinoceros. Een Hoorn op de Neus.

23. Het Stekel-Varken, 't Lyf met fchcrpe

Pennen bezec.

24. De Haas. De bovenfte Voortanden dubbeld.

25. De Bever. De bovenfte Voortanden med

een regten hoek uitgehold.

L Deel. i Stuk. I 4 26.
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I. AFDEEL.aö. Mus. Dentes primores fuperiores Suhulazu

I. Hoofd-
STUK

2 7« SciüRüS. Dentes primores fuperiores Cu^

fieati ^ inferiores comprejji.

• P E C O R A.

a8. Camelus. Ecornis^ dentihus Laniariis plu^

ribus.

09. MoscHüS. Ecornis , demihus Laniariis

folitarïis ; fuperiorihus exfertis.

30. Cervös. Cornua folida y ramofa^ decidua*

• 31. Capra* Cornua tuhuhfa ereSia.

32* Ovis. Cornua tubulofa recUnata.

33. Bos. Cornua tubulofa porre&a^

BELLUS.
34 • Equüs. Dentes primores approximati^

35. Hippopotamus. Dentes primores diftantes*

C E T E.

36. Monodon. Dens in Maxilla fuperiore ex*

fertus.

37. Bal^na. Dentes Cornet in Maxilla fupe-

riore.

38* PHYSETEa. Dentes in Maxilla inferiore

tantum.

39. Delphinus. Dentes in utraque Maxilla. ..
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v.6. De Muis. De bovenfle Voortanden Els- I.Afdeel.

wyze fcherp. •
1. Hoofd*

27. De Inkhoorn. De bovenfle Voortanden
^'^^^*

Wigswyze , de onderden platagtig.

DIEREN van den zesden Rang.

28. De Kemel. Zonder Hoornen ^ met ver-

fcheide Hondstanden.

29. 't MosKus-DiER. Ongehoornd, metenkelde

Hondstanden: de bovenden uitfteckende.

30. Het Hert. Hoornen zonder holligheid,

getakt 3 afvallende.

31. De Geit. Pypagtige opflaande Hoornen.

32. Het Schaap. Omgekromdc Pypagtige

Hoornen.

33. De Stier. Vooruitfteekendc Pypagtige

Hoornen.

DIEREN van den zevenden Rang.

34. Het Paard. De Voortanden digt aan el-

kander.

35. Het Rivier-Paard. De Voortanden van

elkander cif.

DIEREN van den agtften Rang.

36. De Zee - Eenhoorn. Een uitfteekende

Tand in de Bovenkaak.

37. De Walvisch. Hoornagtige Tanden in

de Bovenkaak.

38. De Kachelot. Tanden in de Onderkaak

alleen.

39. De DoLPHYN. Tanden boven en onderin

den Mond.

l» DsEL. I Stuk. I 5
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II. Hoofd-
«^™^- IL HOOFDSTUK.

Befchryving van den Mensch. Zyne Verfchei'

denheden naar zyne Woonplaats , Opvoeding

en Levensmanier. Mismaaktheid van Geftalte.

Natuurlyke Hiflorie van den Menfch door den
^^^rBufFon. Ontleedkundige Befchryving van

het LighaamsgefleL Gebruik der deelen van

den Menfcb in de Geneeskunde.

peMenfch T^ JfEt regt wordt de Menfch geplaatft aan 't

der Diereri.XVJL hoofd der Dieren van den eerften Rang;

want zyn Lighaamsgeftel komt met de volmaak-

ïlen der Dieren meefl overeen ^ en ten opzigt

van de Heerfchappy over dezelven mag hy bil-

lyk genoemd worden de Koning der Dieren.

Onder de Hebreeuwen voert hy, by omfchry-

ving, den naam van fpreekend Dier ^ en de

Egyptifche Prieflers noemden hem een aanbid-

delyk en verzvonderenswaardig Dier. Aristo-

TELEs gaf hem den Tytel van 5'/^^//^^/;^/^ZJ/Vr,

en Cicero van Goddelyk Dier^ vol van reden

en oordeel, 't Woord Menfch is , zo wel als

Man 5 waarfchynlyk af komitig van 't oude Saxi-

Iche "Vsfoox^mcenan^ 't v^éik gevoelen ^ oordee»

len^ denken^ betekende, overeenkomftig met

het Griekfche Woord Menos ^ en met het La-

tynfche Mens , het Verftand. Dit alles duidt

aan, dat de bekwaamheid om te denken, het

tegenwoordige met het voorleedene en toeko-

men-
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mende te vergelyken, daar uit te overleggen 3 i.afdeel.

wat men te doen of na te laaten hebbe/watn.HooFD-

noodig, nuttig of fchadelyk zal zyn; enzynge-^*^^^*

dagten op eene verftaanbaare wyze aan zynen

Medemenfch uit te drukken ^ de Eigenfchap zy

die den Menfch boven de Dieren verheft. Want

hoewel 'er fommigen onder de Dieren zyn,

die den Menfch in veele opzigten nabykomen

,

zyn 'er egter geenen ^ die hem overtreffen in de

Vermogens van den Geeft of evenaaren in 't ge-

bruik der Reden. Niettemin kan hy , volgens

zyn zigtbaare Lighaamsgeftel , Levensmanier

,

en .Voortteeling , onder de Dieren geteld en als

zodanig befchrceven worden.

De Heer Linn^us geeft den Menfch hetBy- Hyis ver-

fthrift : Ken U zelven. Zig zelf te kennen léfxeken*

is de eerfte trap der Wysheid; de fpreuk van"^"«

Solon, die weleer met Gouden Letteren boven

aan den Tempel van Diana gefchreeven was.

Men moet zig zelf Na^uurlyker wyze kennen t

dat men een Lighaam heeft zo teder en byna

niets in zynen oorfprong 3 naakt ter Wereld

komende , in zwakheid opgroeijende 5 aan dui-

zenderley moeielykheid ^ gevaaren en rampen

onderhevig. „ Naakt op den blooten grond

,

35 heeft de Natuur den Menfch (zegt Plïniüs)

33 op zynen Geboortedag aanftondstotfchreijen - -

53 veroordeeld ; om aan Handen en Voeten ge-

5, bonden te worden een Dier dat over alle an-

53 deren Bevel moet voeren; dat niets ter We-

53 reld3 zelfs Ipreeken, loopen noch eeten kan,

i,D£EL, I. stvx, veel
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L Afdee l. 53 veel minder eenige Weetenfchap of Hand-

IL Hoofd -M werk oefenen , zonder onderwys." Ondertus"
STUK, fchen wordt dit Schepzel, tot volwasfenheid

komende, het Afbeeldzel van zynen Schepper

in de Heerfchappy over het Ondcrmaanfche

,

een Wonderftuk der Natuur en een Kleine We-
reld in den Grooten: met één Woord 3 een

Schepzel om welks wille alle Schepzelen zyn

voortgebragt. Een Schepzel , aan den anderen

kant 5 dat duizenderley Zwakheden van Lighaam

en Geeft onderhevig is. „ Geen Dier is het

55 Leven broofcher , de Ongemakken , Zorgen

,

55 Gevaaren, menigvuldiger, danditkortftondig

5, Werkftuk , waar van het halve Leven byna

3, een Dood is (zegt Plinius) : want de Jaaren

3, der Jongheid worden niet gerekend , en die

55 van den Ouderdom kunnen naauwlyks den

35 naam van Leven draagen ; wanneer de Zinnen

55 verdooven 5 de Leden verftyven 3 de Werk-

33 tuigen van de Voeding verzwakken en 't ge-

33 heele Lighaam als verkwynt en langzaamer-

yi hand vernietigd wordt 3 om tot Stof weder te

33 keeren". Zedekundig moet de Menfch zig

zeiven kennen ; ten opzigt van het einde waar

toe hy is gefchapen 3 om God zynen Schepper,

wiens eeuwige kragt en Goddelykheid uit de

* Schepzelen gekend wordt 3 te verheerlyken door

het betragten van zynen Pligt3 zo jegens den

Schepper 3 als jegens zyn Evennaaften en zig

zeiven 3 om dus het oogmerk der Scheppinge

te beantwoorden. Dit alles geeft aanleiding

tot
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tot de Godsdienfiige en Staatkundige Kenniffe h Afdeel.

van zig zelve. H. Hoofd*

De Menfch verfchilt van alle andere Zoo2;en-^^^^"
Z ynVer-

de Dieren door deeze Kentekenen : een regt- fchü van de

op {taande Lighaam , doch Hairig op 't Hoofd, overigeDic

aan de Wenkbraauwen en Oogranden, in de

Oxelen en op de Schamelheid ; de Baard

der Mannen 3 de Nymphce en Clitoris der Vrou-

wen, die twee Boriten hebben aan de Borfl.

Het Hoofd is met grooter Hcrfenen voorzien

dan alle andere Dieren : hy heeft een Lel voor

in de Keel : zyn Aangezigt ftaat in een (treek, die

cvenwydig aan den Buik is : de Neus fteekt uit,

doch is famengedrukt en niet zeer lang : de Kin

Iteektuit: hy heeft geen Staart: de Voeten rus-

ten in 't gaan op de Hielen.

Onze Autheur verdeelt den Menfch in 't al- Verfchei-

gemeen in twee Soorten, naamelyk Dag-Menfch ^^^ Mea^.

en Nagt' Menfch; tot de eerfte Soort behooren^^^^"'

alle Menfchen die op den Aardbodem leeven

en ons bekend zyn , v/aar van hy zes Verfchei-

denheden aantekent , fpruitende uit de OefFc-

ning en Woonplaats ; naamelyk : de wilde

Menfch , de /Amerikaan , de Europeer , de

Apaan , de Afrikaan , en de monftreufe of wan-

fchapen Menfch. Deeze allen zyn met Verltand

begaafd. De Nagt-Menfch , onderfcheiden by

den naam van Troglodytes , is die onder de Aar-

de gezegd wordt te woonen. Wy zullen daar

in 't volgende Hoofdftuk van fpreeken.

De WILDE Menfch gaat op Handen en Voe- öe wüde
Menfch.

i.D£si« xStvk, ten>
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L Afdeel. t^^ 3 is ftom en ruighairig over 't Lighaam , 'en

JL Hoofd- komt derhalve zeer naa aan de Beeflen. Zoda-

sruii. j^ige Menfchen zyn 'er enkelde geweeft. Men
vindt gemeld van een Jongeling die naar een

]Jt*yenis Beer geleek*j in Lithauwen, op 't Jaar i66i ;

%Lup'mus ^'^^ ^^^ ^i^ ^^^^ ^^^ Wolf geleek § in Heflen-

landj op 't Jaar 1344; doch de allerberugtfle

en zekerfte Hiftorie is van een Jongeling, die

\Oyim% naar een Schaap geleek f , in Ierland. Deeze

was^ nog zeer jong zynde , van zyne Ouders af

geraakt en tot zyn zeftiende Jaar toe onder de

^ wilde Schaapen opgebragt , welker aart niet al-

leen 5 maar zelfs de uitwendige gedaante 5 hy

zodanig aangenomen hadt, dat hy weinig naar

een Menfch geleek. Hy vv^as vlug ter been,

woeft van Gelaat , droog van Huid, en hard

van Vleefch, met een plat nedergedrukt Voor-

hoofd en uitpuilend Agterhoofd: hy bleette als

een Schaap en wilde in 't eerft geen andere vSpy-

ze dan Gras en Hooy nuttigen. ïülpius , die

deezen Jongeling te Amfterdam gezien Iieeft,

befchryft dit omftandig (f). Van anderen wordt

ook berigt, dat men in de Boflchen van 't Keur-

vorftendom Hanover een wild Man gevangen

heeft, die, wanneer George del., Vader van

den tegenwoordigen Koning van Groot Brittan-

o nie, tot den Throon gekomen was, in Enge-

land overgebragt werdt. Men ttagtte hem de Bee-

ftelyke manieren af te wennen^ doch daar toe

was

(j) Tulp. Olfiry.Ma. Libr. IV. Cap. 9,
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waè geen mooglykheid. In den Jaare 1719 zyn i. Afdeel.

nog twee wilde Jongens in de Pyreneefche Ber- II. Hoofd-

gen gevonden ^ en nu omtrent dertig Jaar ge-
^'^^^*

leeden werdt gefproken van een wild Meisje,

dat men in de Boflchen by Chdlons in Champa-

gne, een Provincie van Vrankryk, ontdekt hadt

:

waar van de Hiflorie in 't Jaar 1755 is aan \^

licht gegeven. Doch deeze wilde Menfch

moet niet verward worden met den Orang-^Ou'*

tang of Bofch-Menfch der Indien , waar van

vervolgens. Men ziet 'er alleen uit 5 welk eene

verandering de Opvoeding en Levensmanier aan

den Menfch kan toebrengen.

De Amerikaan is rood van Huid, Galagtig DeAmer§*

van Temperament , regt van Geftalte. Hy
^

heeft zwart, regt, dikHair; wyde Neusgaten

;

het Aangezigt vol Sproeten; de Kin omtrent

Baardeloos. Hy is hardnekkig, vrolyk, vryheid-

minnende. Hy fchildert zyn Lyfmet roode Stree-

pen. Hy wordt geregeerd door de Gewoonte.

De EüROPEERS zyn blank van Vel, bloedryk DeEaro-

en lyvig van Geftel. Zy hebben geelagtige
^^^^'

lange Hairlokken : de Oogen blaauw. De

.

aart is wifpelturig , vernuftig , bekwaam tot uit^

vindingen. Zy draagen Kleederen , die digü

om 't Lyf fluiten. Zy worden door Wetten

geregeerd.

De AsiAANEN zyn bruin van Vel, zwartgal- DeAfiaaa»

lig, taay van Leden. Zy hebben zwart Hair

en graauwe Oogen. Zy zyn ftreng van aart,

beminnende de pragt en praal , en Geldgierig,
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pen
Menfch.

I. Afdeel, De Kleederen hangen hun los om 't Lyf. Zy
II. fïooFD-worden door Gevoelens geregeerd.
-STUK

De Afrikaanen zyn zwart van Huid, en

kaan.'
"' van een flap waterig Temperament. Zy hebben

zwart 5 ondereengedraaid , Wollig Hair op 't

Hoofd ; de Huid zagt als fxuweel ; de Neus plat

opgewipt en dikke Lippen. De Vrouwen

hebben lang neerhangende Borftcn. Deeze

Menfchen zyn boosaartig, luy, agteloos ; zy be-

fmeeren hun Lighaam met Vettigheid , en wor-

den door Vv illekeur geregeerd.

De mon. Dc Heer LiNN^ATs telt als een zesde Ver-

waiifcha- fcheidenheid onder de Menfchen , de monstreu-

SE of wanfchapen Menfch. Deeze Wanftaltig-

heid 5 zegt hy 5 hangt fömtyds af van de Woon-

plaats of 't Gewefl : dus vindt men Menfchen

op fommige Bergen, die klein van Lighaam

doch werkzaam en vlug, maar tevens vreesag-

tig zyn : daarentegen zyn de Inwooners van ^t

Zuidend van Amerika, aan de Straat van Ma-

gellaan 5 zo men berigt , byfter groot van Sta-

tuur en traag. Somtyds wordt, zegt hy, de

Menfch door Konft, of met Voordagt, wan-

fchapen gemaakt : de Hottentotten , by voor-

beeld , onder welken alle Mansperfoonen maar

één Bal hebben. De Hiftorie der Amazoonen,

Vrouwsperfoonen zo men wil , die zig , om be-

te^' de Wapenen te kunnen voeren , van een

Boril beroofden , neemt hy niet in aanmerking

:

maar wel dat de Vrouwelyke Sexe, in fommi^

ge Landen van oi\$ Wereldsdeel^ door den

t

'

Mid*
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Middel ftyf te knellen haar Lighaam een mis- j. Afdeel

maakte Geftalte geeft. Andere Natiën op demi. Hoofd-

Aardbodem, zegt hy, doen zulks, door de^TUï^-

jonge Kinderen het Hoofd famen te drukken,

waar door het puntig naar boven uitpuilt by de

Chincezen en plat van vooren wordt by de In-

boorlingen van Kanada.

Hier by kan ik met regt voegen de menigvul- Toevallige

dige Wanllaltigheden, in 't Geüagt der Men- En?^"^*
fchen voorkomende , die door de Natuur toe-

vallig veroorzaakt zyn. Deeze beftaan , of int

een bovenmaatige Langte en Grootte ; of in een

buitenfpoorige Dikheid en Zwaarte van hec

Lighaam ; of in een byzonderc Kleinheid , gclyk

in de Dwergen , die dan ook doorgaans gebog-

held zyn ; of dat twee Menfchen aan elkander

zyn gegroeid ; of ook in eene overtolligheid of

gebrek van eenigeLedemaaten, een Scheefheid

of Kromte van dezelven of van 't geheele

Lighaam , en andere mismaaktheden.

Reuzen zyn 'er, weet men, oudtyds geweeft, ^«"sagtige

ja , naar 't fchynt , geheele Gellagten of Fami-

liën van Reuzen. Ook komt 'er nu eq dan

nog een Menfch voor, die de gewoone Grootte

veel te boven gaat. Zekere Aymon, die den

Aartshertog Ferdinand van Ooflenryk voorTra-

want gediend heeft , was elf Voeten hoog. Her-

tog JohanFrederik hadt aan zyn Hof, te Ha-

nover , een Trawant , uit het Ampt van Munden

afkomftig, lang vier Ellen en zes Duim, gelyk

zyn Graffchrift aanwyft. Hy ftierf in 't Jaar

L Dkkl. I Stv*, K I^7^5
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I. Afdi»el. 1676, vier-en-veertig Jaar en twee Maanden

IL Hoofd- oud. Keiszler vondt (f) in het Keizerlyke
STUK. g|Q^ Ambras ^ niet ver van Infpruk in Tyrol ge-

legen 5 de Afbeelding van zekeren Hans Braw^

gefchilderdin'tjaar 15505 toen hy in 't agt-en-

veertigfte Jaar ging. Deez' zou 5 indien de

Schilder niets daar by gedaan heeft, ten minde

de hoogte van Goliath , welke begroot wordt

op twaalf Voet en iets over de agt Duim
Engelfche Maat (^) , dat een weinig meer

dan twaalf Rynlandfche Voeten is 5 bereikt

hebben.

Overmaat!- Niet minder Voorbeelden vindt men van

fnZwaarte. overmaatige Dikheid en daar uit voortvloeijende

buitengemeene Zwaarte des Lighaams in fom-

mige Menfchen. Een Man van driehonderd

Pond wordt zeer zwaar gerekend, doch men

heeft 'er gezien van over de vyfhonderd , ja tot

zeshonderd Ponden. Zeker Engelfchman , v^f-

honderd- en- vyftig Ponden zwaar, deedt voor

eenige Jaaren een Reize over den Berg Ssnis in

Piemont. Een ander Engelfchman, uit Lincoln,

^ ftierf

(f) Keiszlers Reizen. I. Stuk. bbdz.40.

{*; Dus zegt Kfiszler., maar zo de Oofterfche 'Elle

oïOihitiis I Engelfche Voet en 824duizendn:e deelen was,

gelyk ik vinden de Tafelen van Arbuthnoth, en de
Span, Spithama, een derde van de E!le ; dan zou de
langte van Goliath^ zes Ellen en een Span, niet meer
zyn dan 11 Engelfche Voeten en 552 duizendfte deelen»

dar maar een weinig meer is dan f// Ryniandfche Voeten:

doch dit bedraagt ruim twaalf Amfterdamfche Voeren,
• De vermaarde Cajarws j die in 't Jaar 1749 den 27 Fe-
hru'ary j ruim zes- en veertig Jaar oud, re Haarlem over-

i§edt, vind ik aangetekend, lang te zyn eewecftSVoer era
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ftierf in 't Jaar 1724 5 negen-en-twintig Jaaren i. Afdeel,

oud : wiens langte was zes Voeten en vier Dui- ILHoofö*

men ; de dikte meer dan tienVoeten in den omtrek^
^^^^

en de zwai^rte vyfbonderd-tagiig Ponden. De En-

gelfchen zyn ilerke Vleefch-Eeters 5
gelyk aan

deezen Man blykt , die , éen Offenhandelaar zyn-

de, dagelyks agttien Ponden Vleefch verteeren

kon: doch niettemin zyn dergelyke Voorbeel*

den van overmaatige Dikheid en Zwaarte ook in

Duitfchland gezien. Te Durlacb Itierf in 't

Jaar 1565 de Stads Griffier, wiens Lighaam

omtrent zeshmderd Ponden zwaar werdt bevon*

den (§). Een nieuwe Hiflorie van dit foort be-

vrydt deeze Berigten van alle onwaarfchynlyk-

heid. Immers den 10 November ydx\ 't Jaar 1750

is in Engeland geftorven zekere Eduard Brigbt^

Winkelier te Malden in Efiex, negen-en-twin*

tig Jaar oud, die zeshonderd- en-negen Ponden

woog. 't Is waar, deEngelfche Ponden verfchil-

len merkelyk in zwaarte met de onzen , zo dat

dit maar ruim vyfhonderd zeven-en-^vyftig Am-

fterdamfche of Parysfche Ponden uitmaakt;

doch

en 9 Duimen, AmfterdamfcheMaat, dat is nagenoeg agt
Rynlancifche Voeren. De Spaarwouder Reus, /(iaasratt

ICyten y die in *t begin van de Veertiende Eeuw, zo men
wil, geleefd heeft, fchyntnog iets langer geweeft te zyn,
naamelyk agt en een half Voer Rynlandfch. lic heb >r»

den i7vX»^«/?«>deezes jaars 1760, zelfdeMaat van ge-
nomen'aan den Muur van de Kerk teSpaarwoude; in wel«
ke, wegens haare bouwvalligheid, den zo ^uguflm van 't

jaar 1747 de laat (Ie maal is gepredikt. Voor weinige Jaaren
was te Amfterdam een Vrouwsperfoon te zien , fraay vaa
geftalre, omtrent zeyen Rynlandfche Voeren lang.

(§) Keuzlers Reizen^ LStuk, bladz.zoj.
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I. Afdeel. doch het moet , niettemin , een Man geweeft

II.HooFD-zyn^ Monftreus dik van Lighaam ; dewyl zeven
*^^*^* volwaflen Perfoonen^ te famen, in deszelfs Ka-

mizool by een geknoopt konden worden.

Kleinheid Sommigen baaren niet minder verwondering

een.^^^^^'
^^^^' hunne ongemeene Kleinte. Gemelde Aarts-

hertog Ferdinand heeft aan zyn Hofeen Dwerg

gehad , maar ckle Spannen lang. In 't voorde

deezes Jaars 17603 is te Parys gebragt zeker

Poolfch Edelmannetje 3 van twee-en-twintig Jaar

oud 5 hebbende de hoogte van vcadxagt-en twin*

tig Duimen , 't welk , volgens den ParyiTcheii

Voet gerekend ^ nagenoeg twee en drie vierde

Amfterdamfche Voeten is (*). Zyn Moeder heeft

nog twee andere Dwergen ter Wereld gebragt

,

waar vandeeene^ ouder dan deeze 5. een Jonge-

ling is van vier-en-dertig Duimen lang, de ander,

een Meisje van zes Jaaren , maar twintig of

een-en- twintig Duimen; dat is omtrent als een

Kind 't welk voldragen ter wereld komt. De
Koning van Poolen heeft een Dwerg, Behégc-

naamd y een Boeren Kind thans twintig Jaar oud>

lang zes en-derttg Duimen ; doch deeze is krom

van Rug , ongelyk van Schouders en byfter groot

van Neus ; dom en onwillig om iets te lecren

,

magteloos
,
gramftoorig ; daar, in tegendeel, dit

Poolfche Edelmannetje , by de welgefleldheid van

zyn Lighaam , eene vlugheid van Geeft bezit , er^

cene
(*) Een Boertje uit Friesland, zynde ook te Amfter-

dam te zien geweell, was den 2 /^^^tjrt 175-1 , zes -en <

tjvlntig Jaar oud zynde, niet hoogerdan?2f^(?^2 en twintig

Amilerdamfche Duimen, ca bygevalgnogoiTiireat aiidaa-

halt Duim kleinder*
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ccne fchrandcrhcid in zyne Uitdrukkingen en Ant- T. Afdeel.

woorden 5 die eenieder tot verwondering ftrekt. II. Hoofd-

Van volwaflen Menfchen^ die aan elkander
^'^^'^^'

gegroeid zyn, vindt men de Voorbeelden zeid-jchenaaa
'

zaam. Meeftal fterven de Kinderen, die dus ter ^^'^^""^^^^

gegroeid.
Wereld komen 5 vroeg: zy zyn ook doorgaans,

in 't een of ander opzigt , gcbrekkelyk. Bar-

THOLiNUs heeft in Duitfchland een Genueefch

Man gezien 5 van agt-en«twintig Jaaren oud,

wien zyn Broeder aan de Borft was vaftgegroeid,

dien hy levendig met zig omdroeg en met zyn

Mantel bedekte ; doch daar deeze Man van be-

kwaam Statuur en goed Verftand was, hadthct

wSchepzel , dat aan zyn Borft hing
, geen kennis

ter Wereld , en was zeer gebrekkelyk van Le-

demaaten , wordende alleen gevoed door de

Spys en Drank , welken deeze Man gebruik-

te (^). Veel aanmerkelyker is het Vooi beeld

van dergelyk een famengroeijing van tv/ee Men-

fchelyke Ligliaamen , die beiden tot volwaiïen-

heid gekomen zyn. Het was een Tweeling van

de Vrouwelyke Sexc , den 26 Okioher des Jaars

1 70Ï , te Szony in Hongarie gebooren. De twee

Zufters, met het onderfte van de Rug aan el-

kander gegroeid , zyn , toen zy zes of zeven

Jaaren oud waren, door Holland, Engeland,

Vrankryk, Italië en byna geheel Europa, als

eene zeldzaamheid omgevoerd , en met veel

verwondering van iedereen befchcuwd ; maar

ze-

(*) Barth. I{arior. Cent.I. Hift.(56,
'

I. Deel. i Stuk. K 3
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I.Atdeel. zeker Geeflelyke kogt dezelven , negen Jaar oud

II Hoofd zynde, om ze voor befpotting en bederf van

Zeden te bewaaren , en zette ze in een Kloos-

ter te Presburg in Hongarie , alwaar zy den 23

February i723overIeeden zyn. De HeerToR-

K0S5 Doktor in de Geneeskunde 5 heeft het vol-

gende Baigt dienaangaande gezonden aan de Ko-

ninglyke Londenfche Sociëteit der Weeten-

fchappen (*).

Aanmerke- ^^ ^^^ tweelyvig Kind geeft een byzonder

lykeBe- Voorbeeld van de wonderbaare kragt der In-
Ichryving

van zulk 5^ beelding van Vrouwen op de Vrugt in haar
ce^n Schep

-^^ Lighaam. De Moeder, naamelyk, van dit

3, Schepzel, hadt, in de eerfte Maanden of lie-

55 ver Weeken van haare zwangerheid y met

55 veel oplettendheid de paaring van Honden be-

55 fchouwd, en hoe de een aan de ander vaft

53 bleef 5 met de Koppen eenigermaate naar el-

„ kander toe , waar op haar gedagten dikwils

35 fpeelden. In 't Kraamen kwam eerft het Lig-

35 haam van Helena^ tot de Navel toe 5 uit: na

35 verloopt van drie Uuren werden haar Voeten

33 gebóoren, met het daar aan gehegte Lighaam

33 van haar Zufter, die men Judüb genoemd

35 heeft. De eerfte was wat langer en regter;

35 de andere korter en een weinig fcheef van

35 Lyf ; en , fchoon zy beneden de Lenden , rug-

35 gelings 5 famengegroeid waren 5 vondt men ze

33 nogthans met de Aangezigten en Lighaamen,

33 half

C*J Fhilofoph Tr4nf(tfl, for 1751. pag. 311.
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5, half zydelings 5 naar elkander gekeerd ^ ^^LAfdeel.

35 dat zy bekwaamlyk zitten, alsook, met een n, Hoofd-

35 zagtentredj voor en agterwaards loopen kon- ^^^^^*

55 den. -Zy hadden een gemeen Fondament ^

35 tufTchen twee Billen, of wel, tuflcben de

3, regter Dye van Helena en de flinker Dye

5, van Judich geplaatft. Zy hadden ook eene

3, Vrouwlykheid 3 tuiïchen de vier Beenen ; zo

3, dat men, als zy regtöverend ftonden, niets

33 daar van kon zi§n. Ten opzigt van de Uit-

33 looziogen is 't aanmerkelyk , dat , de een Af-

33 gaan willende, de andere ook perfing daar toe ^

33 had; maar tot de Waterloozing kwam de

,3 Prikkeling in elk eene op een verfchillenden

3, tyd; zo dat, als de eene Wateren moeft;

5, de andere dikwils weigerde op de Pot te gaan .

3, waar uit 5 toen zy jong v/aren 3 fchoon zyan-

3, ders elkander altoos tederlyk beminden en

„ omhelsden, dikwils Gefchil, tot flaan en veg-

3, ten toe, onder haar is ontftaan, en het ge-

3, beurde wel 3 dat de eene de andere opligttc,

5, en met geweld bragt daar zy wilde 3 of door

3, w^orilelen dwong om haar begeerte te voldoen.

5, Op 't zesde Jaar van haaren Ouderdom,

3, kreeg Judith een Lammigheid van de flinker-

3, zyde 3 uit welke Kwaal zy w^el herftelde ,

3, doch niettemin haar geheele Leven zwakker

,

3, traager en domlyker bleef; zynde Helena al-

3, tyd vlugger 3 ieerzaamer en fraaijer van Ge-

5, ftalte geweefl. Naar het verfchil der Lighaa-

^3 meo werdt ook een groot verfchil in beiden,

-J. Desl, I Stus. K 4 J5 ZO
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I.Afdeel.3? zo in Gezondheid als in Ziekte ^ ten opzigt

IL Hoofd- „ van de Werkingen 5 die tot het Leven, de
5TÜK.

^^ Zintuigen en Voeding dienen, waargenomen.

5, En fchoon zy , op een zelfden tyd ;> de Kin-

35 derpokjes en Mazelen gehad hebben , waren

,35 de overige Lighaamskwaalen hun niet gemeen.

3, Terwyl Judith de Stuipen kreeg , hadt Hele-

35 lena daar geen aandoening noch verzwakking

35 van. Hclena, wederom, kreeg Pyn in dezy-

3, de, Judith hadt een goedaartige Koorts. De

3, eene kreeg de Hoeft, Verkouwdheid , 't Ko-

3, lyk; terwyl de andere gezond bleef. Hier-

3, om werdt ook ieder , naar haaren verfchil-

3, lenden toeftand , met verfchillende Genees-

3, middelen behandeld ; doch de Aderlaating

35 deedt men altyd in de gezondfte en Hoekfte

V 35 van Geftel.

35 In 't zeftiende Jaar des Ouderdoms van dee-
'

35 ze Zufters kwamen de Stonden voor den dag,

35 die zy, daar na, haar geheele Leven, doch

3, niet om gelyken tyd , even fl;erk of op de

3, zelfde manier , gehad hebben. Somwylen

3, hadt een van beiden 'er meer Ongemak van

3, dan de andere: doch Judith was meer aan

3, Stuipen onderhevig , en hadt dikwils Be-

33 naauwdheden en Borftkwaalen. In 't twee-

35 en-twintigfte Jaar van haaren Ouderdom 5 te

35 weeten den 8 Febnmry 1723, kreeg Judith

3, zwaare Stuipen, en bleef naderhand in een

3, Slaapziekte , tot den 23 van die Maand ,

„ wanneer zy flierf. Geduurende die Dagen

9:^ kreeg
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kreeg Hclena een Koortsje, en haar kwamen LAfdefl.

dikwils Flaauwten over , die haar eindelyk IL Hoofd -

zo verzwakten 5 dat zy , fchoon met volko^
^'^^^*

men kennis en fpraak , fchielyk , drie Minuu-

ten eer dan Judith 5 begon te zieltoogen ; tot

dat zy beiden 5 na een korte worfteHng met

de dood 3 als op één oogenblik^ den Geeft

gaven.

35 In 't ontleedenderLighaamenbevondtmen Ontleedin§

dat Glk haare byzondere.Ingewanden had, In^^*^
hetzel-

Helcna was alles gezond; doch in de Borft

van Judith was het Hart al te groot 3 bekleed ^
met een zeer fterk Hartzakje en de regter

kwab van de Long rottig. De Groote Slag-

ader en Hol-ader 3 uit de beide Harten ko-

mende 5 werden , eer zy zig in de Darm-beens-

Slagaderen en Aderen * verdeelden, meteen *^rterU

bogt vereenigd, en vertoonden, als 't ware
,

^^/^^"^^

één Slag-ader f en één Hol-ader § , uit het eene | ^orta

Hart naar het andere voortgaande of omge- ^^^^^^^'^^

boogen. In den Buik waren , in beide de

L^ghaamen , alle Ingewanden gezond en vol-

komen : ieder hadt zyn eigen Lever , Milt 3

xllvlees 5 Nieren , Waterblaas , Lyfmoeder

en Eijerneften, Fallopiaanfche Trompetten

en een gedeelte van de Scheeden , dewelken,

van beide zyden famenkomende , ééne ge-

meene Scheede uitmaakten. De uitwendige

Schaamdeelen waren , behalve de gemeene

opening van de Scheede , in ieder byzon-

J. D£Eu iStvk. K5 svdci'i
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L Afdeel.33 der, zelfs de opening van den Watergang

lï. H00FD05 en de nabuurige deelen. De Maag met de
STUK.

^^ Darmen waren 5 in beide de Lighaamen,

35 natuurlyker wyze geplaatft , doch de Regte

35 Darmen , wederzyds aan het Schaambeen om-

33 geboogen en famengegroeid, maakten een re-

33 delyk wyd en gemeen Kanaal tot uitloozing

33 der Vuiligheden. De Heiligbeenderen waren

33 aan hunne tweede Verdeeling famengegroeid,

33 en maakten één lighaam 3 ''t welk in een ge-

33 meen Staartbeen eindigde.

35 Uit ^dit alles blykt niet alleen de oorzaak

33 van de verfchillendheid der Werkingen van

3, Lighaam en Geeft in deeze Tweelingen ,

33 maar men kan ook 3 uit de vereeniging der

33 Groote Slag-aderen en Hol-aderen 3 der Aars-

33 darmen enMoederfcheeden3 eenig denkbeeld

33 opmaaken 3 aangaande de reden van de over-

53 eenkomft en 't verfchil der Ziekten en Kwaa-

33 len, het gelyktydig fterven , de gemeene

33 pooging tot Afgang 3 de mooglykheid der Be-

V
'

33 vrugting van een van beiden of van beiden

33 te gelyk 3 en wat dies meer is.

35 Dit alles heb ik byeen verzameld en opge-

33 fteld 3 ten deele uit het Berigt van geloof-

33 waardige Ooggetuigen; ten deele uit deda-

3, lykfchc Aantekeningen van myn Schoonvader

53 Karel RAYGER3 die 3 in zyn leven 3 dege-

3, woone Doktor was van 't gemelde Kloofter;

,3 ten deele uit het KIcoIterboek, waarin hy

,, de
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55 de Vooifchiiften der Geneesmiddelen hadt I. Afdeel.

„ wfchreeven." II. Hoofd»

^ . j T ! -^ STUK.
Presburg, den 3 July, 1757.

JUSTUS JOANNES ToRKOS.

Elites Pannonius ^ Med. Do&or^

^ liberce Civitatü Pofonienjts

Phyftcus Ordinarius^

De overtolligheid of 't gebrek van eenige Le- He Wan-

demaaten, de fcheefheid en kromte van dezel- den door

ven of van het o;eheele Lidiaam , zyn meni^2;-
P^^^^"^"^'

vuldige en gemeenzaameWanftaltigheden. Menvuidig.

zoude de Poolfche H-iirvlegt en de Kroppen of

Keelkwabben van de Vrouwsperfoonen aan en

omtrent de Alpifche Bergen , met regt ook daar

toe betrekken kunnen. Niet minder de over-

maatige uitgroei]ing van de Kittelaar, en die van

Hoornen op 't Hoofd van fommige Menfchen

(*). In 't algemeen wordt aangemerkt , dat het

Menfchelyk Geilagt aan meer mismaakthedcn

van Lighaam onderhevig is dan de Viervoetige

Dieren ; de Vogelen en Viilchen het allerminfte.

De reden hier van is ligttebegrypcn, wanneer

men agt geeft op de Ongenrakken , die de

Menfch reeds in en by zyne Geboorte , na de-

zelve en zyn geheele Leven lang 5 ondergaat

;

daar de Beeflen veelal van bcvryd zyn en fom-

migen ook, door de fterkte van hun Lighaam

en dikke Huid , minder van benadeeld woorden.

De Vogelen en Viflchen zyn , door het Element

daar

(*) Tulp. Ohferi^, Mei Lib. IIL Cap. 2c, Bartkol.
g^anor. Cent. T. Hi(l. jS,

1. DSKi.. I Stvk.
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I. Afdeel. daar zy in leeven en door hunne vilugheid,

II. Hoofd- grootelyks voor die Ongemakken beveiligd.
STUK.

Thans gaa ik over tot de Natuurlyke Hifto-

HiftdirL^ ^rie van den Menfch, waar in ik de Befchryving
van den voken zal van den geleerden Heer de Büffon*
Menfch. ^ o

die dezelve met zyne gewoone welfpreekcnd-

heid op een bcvalligen trant behandelt , zynde

het volgende daar van een beknopt uittrekzel.

7yn toe. Indien iets, zegt hy 5 in ftaat kan zyn ons een

teT^excld^ denkbeeld te geeven van den Menfch , het is

komt, ^Q toeftand , waar in hy zig bevindt onmidde-

lyk na zyne Geboorte 5 onbekwaam om nog ee-

nig gebruik te maaken van zyne Werktuigen

der Zinnen , uit- of inwendig. Het Kind , dat

ter wereld komt , heeft allerley Soort van by-

ftand noodig ; het is een voorbeeld van elende

en fmerte : in deezen aanvang van zyn leven is

het naar evenredigheid zwakker dan eenigjong van

Dieren. Gebooren wordende gaat het van 't eene

Element in 't anderover : komende uitWatèr, dat

het in zyns Moeders Lighaam van alle kanten om-

ringde 3 bevindt het zig aan de Lugt bloot ge-

field 5 en onderga'at in een oogenblik de aan-

doeningen van deeze werkzaame.Vloeiflof. De
Lugt werkt op de Zenuwen van de Reuk en op

de Werktuigen van de Ademhaaling : deeze

werking brengt een Schok voort , een foort van

Niefing, welke de holligheid van de Borfl op-

heft en aan de Lugt vryheid geeft om in de

Longen te gaan : zy verwydt derzelver blaasjes

en doeit ze uitzwellen : zy wordt aldaar verwarmd

eo
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en tot zekeren trap verdund, waar na*de Veer-i. Afdeel.

kragt der uitgefpannen Vezelen haare tegenwer-lï. Hoofd--

king doet op deeze ligte Vloeiftof en maakt dat ^^^^'

dezelve weder uit de Longen gaat.

Deeze Werking is den Menfch en veele an* 2yn Ge-

dere Dieren volftrekt noodzaaklyk: zy onder-
^^^^'

houdt het Leven, en, als zy eindigt, llerft

het Dier. Ook eindigt de Ademhaaling , een-

maal begonnen zynde, niet dan met de Dood,

en , zo dra het Jong de eerftemaal Adem ge-

haald heeft , blyft het zulks doen zonder op-

houden? Het zugten en gefchrey, 't welk een

Kind laat hooren op 't eerfle oogenbh'k als het

Adem haalt, zyn ontwyfelbaare blyken van de

Ongemakken , die de werking van de Lugt

hetzelve doet gevoelen.

De meefte Dieren hebben de Oogen nog ee- Zyn On-

nige dagen na hunne Geboorte geflooten : het
^^™^^^^^*

Kind doet ze open, zo dra het gebooren is,

doch zy ftaan ftyf en duider ; het kan 'er niets

mede zien: want het Gezigt veftigt zig op

geen Voorwerp. Het begint niet te lachen dae

veertig dagen na zyne Geboorte ; als wanneer

het ook begint te huilen; want het vroeger

gefchrey en zugten gaat niet met Traanen ver-

gezeld. Het kan zig niet overend houden : de-

wyl de Beentjes nog geboogen zyn , door de ge-

woonte , die het gekreegen heeft in 't Lighaam

van zyn Moeder : het heeft de magt niet cm
de Armen uit te flrekken, of iets met de Hand

aan te vatten : als men 'er de hand aftrok,, zou

J4 Deei, 1 Siuiu tiC^
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I^Apj5p.^^ het agt&rover blyven leggen , zonder zig te

II. Hoofd- ^^^^^^^^ omkeeren.

STUK. De grootte van een Kind, dat voldragen ter

Onvol, wereld komt, is gemeenivk een-en-twintis: Dui-

van Lig. men; de Borlt, over de langte van het Borfl-

Lede
^" ^^^^^ gemeten , is byk^ns drie Duimen : op de

negen Maanden weegt de Vrugt doorgaans

twaalf Ponden. Het Hoofd van den nieuvv^ge-

boorenen is grooter naar evenredigheid van het

Lighaam , en deeze onovereenkomitigheid , die

nog veel grooter was in den eerftenLeeftyd van

het Kind, verdwynt niet dan na verloop der

eerde Jongheid. De Huid, van een Kind dat

gebooren wordt , is zeer fyn ; zy vertoont zig

roodagtig ; devvyl zy genoegzaam doorblin-

kende is, om een flaauwe fchyn van de koleur

des Bloeds door te laaten. Men geeft zelfs voor

dat de Kinderen , welker Huid de roodfte is als

zy ter wereld komen, de genen zyn, die na-

derhand het mooyïle en blankfte Vel hebben.

De form van het Lighaam en de Leden van

een nieuwgebooren Kind is niet naar behooren

:

alle deelen zyn te rond; zy vertoonen zelfs zig

als gezwollen, wanneer het Kind weivaarende

is en niet magerder dan gev/oonlyk. Na ver-

loop van drie dagen krygt het doorgaans de Ge-

luw, en op dien zelfden tyd is 'er Melk in des-

zelfs Borden , die men 'er uitdrukt met de Vin-

geren. De overtolHgheid der Sappen en de

zwelling van alle deelen des Lighaams vennin-

deren naderhand allengs, naar maate het Kind

groeit.
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groeit. In eenige nieuwgebooren Kinderen ziet i.Afdeel.

men Klopping in de top van het Hoofd op de II. Hoofd-

plaats vaii de Fontanel, en in allen kan- men^'^^^^*

daar den Polsllag voelen van de Boezems of

Aderen der Herfenen ^ indien men 'er de Hand

op legt. Boven deeze Opening groeit een foort

van Korft of Scliilferigheid , die men genood-

zaakt is met Borftels te wryven , om ze te doen

afvallen 5 naar maate zy droog wordt.

Het Water, 't welke de Vliezen bevatten, Heth^adm

Iaat op het Kind een witagtige lyraigheid, <i^Q glloofeT

« fomtyds zo taay is, dat men zig ,2;enoodzaakt^J"<^^e^^*iï«

vindt om dezelve met eenig zagt Vogt te ver- ter,

dunnen, ten einde ze af te kunnen veegen. In

deeze Landen gebruikt men altoos de voorzig-

tigheid , om het Kind niet te waiïchen dan met

laauw Water; doch geheele Natiën, zelfs die

de koude Geweften bewoonen , hebben de ge-

woonte , van haare Kinderen , zo dra zy ter we-

reld gekomen zyn, in koud Water te dompe-

len , zonder dat dezelven daar van eenig nadeql

lyden. Men zegt zelfs dat de Laplanders hun-

ne Kinderen in de Sneeuw laaten , tot dat de

Koude hun zo ver bevangen heeft, dat 'er de

Ademhaaling door geftremd worde , en dat zy

ze alsdan in een Bad van warm Water dompe-

len. Zy komen zelfs niet vry, met zo onbe-

fchroomd gewaffchen te worden op 't oogenblik

van hunne Geboorte : rrlen wafcht ze nog , op ^

de zelfde manier, driemaalcn 's daags, geduu-

rende het eerfte Jaar van hun Leven en de drie

h DftfcL. I Stvk, vol*
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I.Afdeel. volgende Jaaren baadt men ze driemaal 's weeks

ir.HooFD^ in koud Water. De Noordfche Volkeren maa-
^^^^^' ken zig wys , dat de koude Baden den Menfch

flerker maaken en bekwaamer tot het verdraa-

gen der wiflelvallighcid van hun Klimaat ; wes-

halve zy zig, van Jongs op^ daar aan tragten te

gewennen, 't Is zeker, dat wy niet genoeg-

zaam weeten , tot hoe verre zig de Paaien uit-

llrekken van *t gene ons Lighaam in ftaat is

te verdraagen 5 aan te neemen ofte verliezen

door de gewoonte. By voorbeeld 3 de Indiaa-

nen van de Land-Engte tuflchen Noord- en ,

Zuid-Amerika 5 dompelen zig onbefchroomd in

koud Water , om zig te verkoelen wanneer zy

fterk zweeten ; hunne Vrouwluy werpen zig

daar in wanneer zy dronken zyn 3 om de Dron'

kenfchap fchielyker te doen overgaan ; de Kraam-

Vrouv/en baaden zig met hun nieuwgebooren

Kind, een oogenblik na dat zy bevallen zyn , in

de Rivier of in Zee ; en y niettegenftaande dee-

ze zonderlinge gewoonte 5 die wy , hier te Lan-

de 5 als zeer gevaarlyk zouden aanmerken , der-

ven 'er de Vrouwen zeer zelden in de Kraam,

hoe llerk zy ook kinderen mogen ; daar wy by

ons 5 ondanks alle aangewende zorgvuldigheden,

een groot getal Moeders in de Kraam en veele

Kinderen kort na de Geboorte zien Iterven (f).

Eeni-

(I) De Heer Struvck heeft uit naauwkeurige Aante»
keningen opgemaakt , dat van de 32 Kraamvrouwen,
binnen omtrent twaalf VVeeken na deNerlofTmg, i fterft,

Volp^ens de Engel fche Lyilen zou 'er omtrent van de 70
Rraauivrouwen maar één ftei ven, doch waarfchynlyk heeft

mea
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Eenige oogenblikken ma zyne Geboorte looft l AFDfeEi,

liet Kind 2:yn Water en dit is doorgaans wan- II.Hoofö*

neer het de Warmte van 't Vuur gevoel tv Som-
^'^^^^

tyds werpt het te gelyk de zwarte Vuiligheid ^^l \uüio^

uitj welke in de Darmen gegroeid is, geduu- ^^*^*

rende den tyd van zyn verblyf iïi de Lyfmoe-

der. Deeze ontlafting gefchiedt niet altyd zo

vaardig, dikwils wordt zy vertraagd: maar als

zy niet gebeurde in 't eerfte Etmaal , zou het

te vreezen zyn , dat het Kind 'er Pyn in de

Buik van kreeg öf eenige andere ongefteidheid,

en alsdan tragt men dee^e ontlafting door eeni-

ge middelen te bevorderen. Deeze Vuiligheid^ ^

die men , wegens haare gelykheid aan het ver-

dikte Sap van de Heulbollen , Opium ge-

naamd, Mecomiin noemt, is zwart en taay.

Men weet, dat het Kind volkomelyk van de-

zelve ontlaft zy ; wanneer de volgende Afgang

een andere koleur heeft : zy wordt geel ea

deeze verandering heeft doorgaans plaats op den

tweeden of derden dag. Alsdan is de reuk der

Vuiligheid veel leelyker dan die van de eerftge-

melde, 't geen bewyft, dat de Gal en andere

Sappen van het Lighaam zig daar onder begin-

nen te mengen.

Men laat het Kind niet zuigen zo dra het ge-

booren zy : 't is niet , dan tien of twaalf Uuren

na de Geboorte, dat hetzelve de eerfte maal aan

't

men dit gerekend binnen de agt dagen na de VerloflTin-

ge. Zie zyn Nieu^we Ontdekkingen noopens den Sta^t yun't
Menfihelyk Ge/lap, Amilerd, ijf j. pag. 1Ö4.
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J. Afdeel. 'tBorft gelegd moet worden, Naauwlyks is het

II. HoQFD. ter wereld gekomen , of men bakert hetzelve,
STUK. ^^^ jg^ j^^j^ omwindt het met Luijers enZwag-

Tten^van^r ^^^^ ^^^ veelerley foort ^ die het niet toelaaten

Bakeren, yan plaatzing te veranderen : gelukkig , als men

het niet zo flyf heeft gekneld , dat 'er de Adem-

haaling door belet worde ^ en men de voorzig-

tigheid gehad heeft, om het op zyde te leggen,

ten einde het Vogt, dat het Kinduit den Mond
moet loozen, van zelf daar uit kan loopen:

want het krygt zo veel ruimte niet, dat het

zyn Hoofd kan omdraaijen , om zig dit kwyt
^ te maaken. De Natiën , die zig te vrede hou-

den met haare nieuwgebooren Kinderen toe te

.dekken of te kleeden , zonder ze te bakeren en

met Zwagtels te omwinden , doen die niet be-

ter dan wy ? De Siammers , de Japanders , In-

diaanen. Negers, de Wilden van Kanada, die

van Virginie, Brafil, en de meefte Volkeren van

\ Zuider deel van Amerika , leggen de Kindek-

ren naakt. in Hangbedden van Katoen, of in

een foort van Wiegen, bedekt en gevuld met

Pelteryën. Het is geloofbaar , dat deeze Ge-

Q woonten niet onderhevig zyn aan zo veel Ou*

volkomenheden als de onze (f).

In

(I) Doch behoefr men wel zo ver te gjran van deezr

Gewoonte, om de jonge Kinderen ongebakerd te laaten,

onder de wilde Natiën of in andere Wereldsdeelen , op
^e zoeken ? Ik weet , dat onder het geringde foort van

cnze Boeren in de Nederlanden , zelfs in Holland, veel-

tyds de Kinderen maar los, met een enkelen Doek of
Luijer omwonden , worden nedergelegd in een Wieg of

Krib met Hooy; 't welk tevens ^gelegenheid geeft, dac
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in het Bakeren van de Jonge Kinderen kan j. AFDEEisr

Inen niet vermyden^ dezelVen zodanig te knel-ii.HooFb-~

len/ dat het hun zeer doet: dé pbögingëti^ dib^™^*
*

fey in 't Werk (lellen om zig daar van te ^^^omzwaol^
lölTen, zyn meer in ftaat om het Samenflel vanHng.

hun Lighaam te bederven , dan de kwaade plaat-

ziingen $ waar in zy 'zig zelf zouden kunneri

brengen, wanneer zy los en vry gelaten werden*

De Omzwagteling van hèt Kind kan Vergeleé*

ken worden by de Kéurslyven 3 die mèn de Meis-

jes in haare Jongheid dra^gen laat. Zulk eert

foort van Harnas, zulk een ongem^kkèlyk StuK

Gewaads , dat men üitgedagt heeft om het Lig-

haam te bnderfleunen ^ en te behoeden voor

Wanftaltigheid , veroorzaakt in tegendeel difo^

Wils groote Ongemakken;

Indien de beweeging j wëike de Kihderëii 3 Mahiëf det

die ftyf eebakerd zyn , tragten te maaken ^ hüri ?"^^^ ^'^'"*

in levensgevaar kunnen brengen , niet minder Neger»,

kan de onwerkzaamheid ^ Waar in deeze toeftand.

hun houdt a hun benadeelen. 't Gebrek van

Lighalm^beweeging is in llaat om de aangroei*

Jing der Leden te vertraagen, en de Kragtea

te
ty niet zo lang blyven in nat bepiflre Doeken en hun dus
bévrydr van veele Ongemakken , welken dé Kinderen
van 't gemeende Volk of agtelooze Ouders , in déSteden^.
uit dien hoofde niet dan ai te veel onderhevig zyn. Hoe
veel meer zal dit onder 't Landvolk in Duirfchland,

Vrankryk, Schorland en Ierland, plaats hebben? En, ï>

het niet geloofbaar , dat van dèrgelyke Behandelingen^
tepaard met hec onderfcheid van Voedzèl, de meerder
Sterkteen Gezondheid van het Landvolk dan de Srede-
Jingen, ih 't algemeen gefproken , afhangt; hoevvèl dé
Verdere Opvoeding en Arbeidzaamheid daar sfati ook ^€(ei

toebrengen?
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LArDEEL.te verminderen. Derhalve moeten zodanige Kin-

IL Hoofd- deren 5 wien vryheid gelaten wordt om hunne
$TüK. Leden naar welgevallen te beweegen, fterker

zyn van natuur , dan de genen die gebakerd

worden* Om deeze reden was het, dat de ou-

de Peruviaanen aan de Kinderen de Armen vry

lieten in een zeer wyde Bakerkas , en , v/an-

neer zy ze 'er uithaalden , zetten zy ze los en vry

in een Gat, in de Aarde gemaakt en met Doe-

ken bekleed, daar zy met het halve Lyfuitfta-

ken. Op die manier, naamelyk, hadden zy de

Armen vry, kunnende hun Hoofd beweegenen

hun Lighaam buigen naar believen , en kerende

dus op hunne Beentjes ftaan , zonder gevaar van

te vallen of zig te kwetzen. Zo dra zy in ftaat

waren om een Voet te verzetten , boodt men ze

het Borft een weinig van verre aan , als een uit-

lokking om de Kinderen tot loopen te verplig-

ten. De jonge Negertjes zyn fomtyds in een

plaatzing, die hun veel meer vermoeit, om te

zuigen. Zy omvatten een der Heupen van de

Moeder, met hunne Kniejen en Beenen, en

knellen die zo ftyf, dat zy zig daar aan kunnen

ophouden , zonder dat de Moeder ze op de Ar-

men draagt: dan vatten zy eenderBorflen, die

zeer lang neerhangen , met de Handen , en zui-

gen ze zonder ophouden en zonder te vallen

,

niettegenftaande de verfcheiderley beweegingen

van de Moeder, die middelerwyl aan haar ge-

woone Werk blyft. Deeze Kinderen beginnen

met de tweede Maand te loopen, of liever op

Knie*
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Knicjen en Handen voort te kruipen, welke oe- 1. Afdeel.

fening hun in 't vervolg met gemak doet loo- II. Hoofd*

pen in dat Portuur, byna even zo fnel als op**"^^^*

de Voeten-

De nieuwgebooren Kinderen flaapen veel , ^^ V«f

maar hunne flaap wordt menigwerf afgebroken, noodig.^

Zy hebben ook noodig dikwils Voedzel te ge-

bruiken. Men laatze, over dag, van twee tot

twee Uuren zuigen , en by nagt zo menigmaal als

zy wakker worden. Daar wordt een zeer groo-

te oplettendheid vereifcht om ze te helpen , of

liever moet men tragten, al het gene hun Onge-

mak geevcn kan , voor te komen, door een ge-

deelte van hunne Luijers ten minfte twee of

driemaal 's daags, en zelfs, als 't noodig is, by

nagt te verfchoonen. Deeze zorg is zo nood-

zaaklyk, dat de Wilden zelfs daar omtrent op-

lettende zyn, fchoon haar het Linnen ontbreekt,

en zy zo dikwils de Bont-Vagten niet verande-

ren kunnen , als onze Vrouwen hun fchooa

Linnen geeven. Dit gebrek vervullen zy , met

op bekwaame plaatfen eenige Dingen te leggen

die gemeen genoeg zyn, om dezelve niet te be-

hoeven te bezuinigen. In het Noordelyk deel

van Amerika legt men, beneden in de Wiegen,

«eu goede veelheid van dat Stof, 't welk uit

Hout valt dat van de Wormen is geknaagd ; de

Kinderen worden op dit Stof gelegd enmetPeU

terycn bedekt: dit Stof trekt de Vogtigheid in

zig en men ververfcht het om zekeren tyd. Ons

j^DiEu isn/t L3 Hout"
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L AFDEEL.Ho^^2:aagzel of Kaf zou miflchien 'daar voor

IL Hoof p-verflrekken kunnen,

sru;:. Niets is 'er dan de Moederlyke teerharttg* -

, J^^j^^^^^'heid, die in ftaat zy tot deeze aanhoudende op«.

luOiagbciipafllng, deeze geringe oplettendheden, die zo

ïioodzaaklyk zyn tot: behoud van het Kind. Kan

men dezelven van gehuurde Vocdfters of Min^

nempcrs, die 'er dikwils zeer ruuw mede te werk

gaan, wel yerwagten? Eenigen laaten haare

Kinderen verfcheide Uuren leggen , zonder de

minde ongeruftheid oyer derzelyer toelland ; an-

deren zyn wreed genoeg, om geen aandoening

{e hebben van derzelyer Gefchrey : alsdan ftelr

len deeze ongelukkige Schaapen alle poogingei^

in 't werk , die zy kunnen : zy Kryten zo lang

en zo fterk als het hunne kragten toelaaten

:

eindelyk veroorzaakt deeze overmaat hun Onge-.

makken , of brengt ze ten minden in een daat

van vermoeidheid en verzwakking, welke hun

Lighaam zeer van zyn ftel helpt en zelfs invloed

heeft op hunnen Geèd,

Het ftcrk paar is een gewoonte, waar van de onagtr.

f^Mclyk. zaame en traage Minnen of Vocdders yeel mis-

bruik maaken, In plaats van kragtige Midde-

len in 't werk te dellen om het Kind te hel-

pen, houden zy zig te vrede met de Wieg

fterk heen en weder te doen gaan, om het Kind

te doen bedaaren. Dit Wiegen brengt hetzel-

ve in zekere verbydering en door de langduurig-

heid in bedwelming of verdooving der Zinnenj^

mar op dan de Slaap volgt, Deense gedwongen

Slaap,



VANDEN M E N S C H. l6^

Slaap is maar een ftreelend Middel , dat de oor- 1. Afdeeu

zaak van het tegenwoordig zynde Ongemak niet II. Hoofd-

wegneemt : ja men kan zelfs de Kinderen een ^^^^*

weezentlyke Kwaal toebrengen , door ze te lang

of te flerk te Wiegen. Zulks kan een Braaking

veroorzaaken 5 of ook hun Hoofd en Herfenen,

die zeer zwak en teder zyn , voor een tyd of

voor altoos , door de fterke Schudding ontflel-

len : gczv>^eegen nog 't verdriet en ongemak

,

dat men hun aandoet , door ze niet te helpen

,

wanneer zy zo duidelyk hulp begeeren.

De Oogen der Kinderen zyn altyd gekeerd Oorzaak

naar den helderften kant van de plaats daar zy gcheei

zig bevinden , en 3 indien maar één van de twee ^'^^^

zig daar op velligen kan 5 zal het andere , niet

genoegzaam geoefend zynde , zo ve^l kragt niet

verkrygen. Om dit Ongemak voor te komen

,

moet men de Wieg zodanig plaatzen , dat het

Licht 5 't zy van den Dag of van een Kaars

,

van 't Voeten - end daar in fchyne : met welke

plaatzing de beide Oogen het op den zelfden

tyd ontvangen en door de oefening eengelyke

kragt verkrygen kunnen. Als één der Oogen

meer kragt dan het andere aanneemt, zal het

Kind Scbeelziende wordm; want men vindt in

de Stukken van de Akademie der Wcetenfchap-

pen ('^) betoogd, dat de ongelykheid van kragt

in de Oogen oorzaak zy van het Scheel zien,

[Het zelfde Ongemak krygt een Kind , wanneer

het

iis: de TAn 1743.
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I. Afdeel. het altyd aan het zelfde Borfl , of op een zelf*

il. Hoofd- de zyde aan de Borften gelegd wordt.]

STUK*
j^Q Moeder ofMin moet y geduurende de twee

is de^'l^oe ^e^fte Maanden , haar KindofVocdfterling geen

Kiaderea ander Voedzel geeven dan Zog. Zelfs zal

^^ ^^'
het beft zyn, dit niet te doen in de derde en

vierde Maand, vooral wanneer het Kind zwak

en teder is. Hoe fterk ook een Kind van Ge-

ftel mogt zyn , kunnen 'er Ongemakken uit

voortkomen , indien men 't zelve , voor 't

end van de eerfte Maand, andere Spyze dan

Melk uit Vrouwen Borften geeft. In Italië, Tur-

kye , ja in alle de Oofterfche Landen in 't alge-

meen, laat men de Kinderen, een geheel Jaar

lang , niet dan Zog gebruiken. De Wilden van

Kanada zoogen hunne Kinderen tot den Ouder-

dom van vier of vyf , en fomtyds tot dien van

zes of zeven Jaaren. In deeze Landen is het,

dewyl de meefte Moeders en Minnen geen ge-

noegzaam Zog hebben tot voldoening der Kinde^

ren , de gewoonte , om dezelven Lammertjes-Pap

van Melk en Meel , [Pap van Water , Melk en

Biskuit , of enkel van Brood en Water] gekookt

,

te geeven , zelfs van de eerfte dagen hunner Ge-

boorte af. Dit Voedzel ftilt den Honger ,

doch dewyl de Maag en het Gedarmte naauw-

lyks open en nog te zwak zyn om die Spyze te

verteeren , welke veel grover en Lymagtiger is

dan het Zog, zo ziet men dikwils, dat de Kin-

deren 'er van lyden, niet groeijen willen , ziek

wordeü en fomtyds 'er mede heen gaan^ [De

Stuip*
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Stulpjes der Kinderen, die in de eerfle Maan- I.Afdeel.

den zo gemeen zyn, hebben veeltyds geen an- II.Hoofd-

dere oorzaak, dan een opvulling van de Maag^*^^^*

met Zuur , uit de onverteerde Spyzen van der-

gelyken aart. Hoe dikwils zietmen zig genood-

zaakt , de Kinderen , die men voorneemens was

met de Pappot groot te brengen, weder aan 't

Bord te doen leggen; dat hun dan nog fomtyds

in 't leven houdt en tierig maakt.] Melk van

Beeften kan het gebrek van 't Vrouwen Zog ver-

vullen , [mids men agt geeve op 't gene hier

voor gezegd is (f).] Onder de Landlieden ge-

beurt het meermaalen, dat de Kinderen worden

opgebragt met Geiten- of- Schaapen-Melk , en zy

groeijen niettemin zeer wel.

[Somtyds bevindt men dat de Kinderen niet Middel als

kunnen zuigen; 't welkblykt, wanneer zy
^^^^Q^Xu\^T^

Tong niet buiten de Tanden kunnen uitfteeken. kunnen.

Als dit gebrek voorkomt, is het algemeen ge-

roep , dat zulk een Kind van de Tongriem ge-

fneeden moet worden ; doch een der voornaam-

fte hedendaagfche Genees- en Heelkundigen

is van oordeel , dat men dit niet zo onbe-

fchroomd en onvoorzigtig moet doen , als wel-

eer gebruiklyk is geweeft; alzo die Operatie

naauwlyks in een van de duizend Kinderen ver-

cifcht wordt (*). Veeleer zal men de Aanmer-

king van een hedendaagfch Chirurgyn in agtnee-

ïl^en :

(t) Zie bladzyde 92.
() Heis:ter. Jnfliti^, Chirurg. Part. II. Se<a It

Cap. 88.
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I.APDEEL*men: 5, te onderzoeken 5 naamelyk, ofde Tong

Iï.HoorD*„ van zulke Kinderen ook te digt tegen het Ge-
^^^^'

^y hemelte en als aan hetzelve vaftgekléefd zy:

55 als wanneer men die daar af moet fcheiden

,5 en drukkenze nederwaards met een Spatel 5*

35 een Lepelfteel of iets dergelyks. Door dit

55 middel heeft de Heer Lapie , door wien zulks

,35 eerll aan de hand gegeven is 5 twee Kinderen

35 in 't leven behouden 5 die den Tepel niet kon-

55 den vatten, zonder eenigeblykbaare oorzaak

55 van verhindering (f)".

Het 2og Dè Gezondheid der Jonge Kinderen hangt
nioetgoed ^^y. ^^^j ^£ ^^^ ^^ eigenfchap van 't Zog dat zy

gebruiken. Sommige Kraamvrouwen krygen

het in deeze Landen, voornaamelyk onder de

Stedelingen, of geheel niet, ofte fchraal, en

fomtyds, door zwakheid van Lighaam ofonge*

fteldheid van Geeft, voor 't Kind ondienftig,

ja fchadelyk. Men begrypt ligt, dat, daar de

meefte Vrouwen, onder braave Burger-Luiden

in de Steden, zo zwak zyn in de Kraam, inver-

gelyking met die van 't Landvolk en van ande-

re Geweften, haar Zog ook veelal flegter moet

zyn van aart: wantin een gezondLighaam wor-

den de Vogten beft bewerkt. Ook weet ie-

, dereen, hoe veel aandoening het eeten van kou-

de

(t) jffiff. de r^cad. I{êyale de Chirurgie. Tom. IIL

p. 16. Deeze aanmerking is van te meer belang, alzo ik

in een ailernieuwft Werkje over de Ziekten der J^inderen^

Diets daar van gemeld finde. De Morbi^ rucrorum



VAN DEN M E N S C H. I71

de Vrugten of Salade , het ftaan in de koude L Afdeeu

Lugt en dergelyke geringe Zaaken ^ daar de Moe- lï. Hoofd-

der ofMin geen Ongemak van heeft , op het Zui-
^^^^*

gend Kind hebben 5 al is het zelfs verfcheide

Maanden oud,

Goed Zog is middelmaatig van dikte ^ zoet o^^^rzoek

van fmaak 3 niet zout of fcherp. Men kan dit
^ ^'

onderzoeken 5 door een druppel daar van in 't

Oog te doen, 't welk nog naauwer Proef is

öan de Smaak alleen. Over de dikte kan men

oordeel vellen, door een druppel te laaten val*

ien op de Nagel van den Vinger, Als 't Zog

'er op leggen [blyft, is 't bekwaam; als 't 'er

aanftonds afloopt, is het te dun; als 't 'er taay

aan hangen blyft, te dik. Desgelyks, indien

het met witagtige Druppels aan de omgekeerde

Hand, daar men 't zelve op uitgeftort heeft,

blyft zitten , zo is 't bekwaam van dikte ; als 't

'er geheel afloopt , is het te dun. Wederom,

het Zog, zo eerfl: uit het Bord gedrukt^ moet

niet heet maar koel zyn op de Hand. Aan de

Reuk , die Heflyk moet zyn , kan de goede ei-

genfchap van het Zog ook gekend worden.

Niet minder voorzorg is 'er noodig , omtrent pg^^'

de Min of Voedfl:er, die men gebruiken zal van een

om een nieuwgebooren , of zelfs wat ouder ^^y^^^^^"

Kind , te zoogen. Zy dient vooral geen befmettend

Ongemak te hebben aan het Lighaam , noch ee-

nige aanmerfcelyke Ongefl:eldheid van den Geeft

;

want het een, zo wel als 't andere, wordt ee-

pigcrmaate aan 't Kind medegedeeld- Men ver.
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I. Afdeel. I^ieft 'er gemeenlyk eene, die jong is^ goedaar-

II. Hoofd* tig, niet driftig of geil, niet overmaatig vet of
«TUK. al te mager ; welker Borften niet zeer dik ge«

zwollen, maar langwerpig zyn en met redelyke

Tepels voorzien; geevende door een zagte druk-»

king 't Zog met verfcheide Straaltjes uit. Men
neemt 'er liefft eene, die niet lang geleeden in

de Kraam geleegen heeft : want het oude Zog

is te dik en vet om verdragen te worden van

een nieuwgeboorcn of zeer jong Kind: het

nieuwe, wederom, behoort niet aan het Kind ge-

geven te worden dan eenige dagen na de Ver-

ioffing van de Kraamvrouw , als zynde in 't

eerft te Waterig en flaauw,

Dctydom Na verloo{) van vyf, zes of agt. Maanden, in

vildzel te
^mmigen vroeger , wordt de Maag van het;

geevcn. K,ind bekwaam om vader Voedzel te verdraa-

gen. Alsdan kan men het veilig Melk-Pap gee-

ven , en Vleefchnat daar Brood in is geweckt.

Over 't Jaar zynde , geeft menze Gebak, Brood,

Eijeren en andere zagtc, ligt verteerbaare Spyze.

Met Vleefch zal het beft zyn te wagten, tot dat

hunne Maag fterk genoeg is ter Verteering van

hetzelve (*). Dit moet omtrent alles in agt ge-

nomen worden ; want de Ondervinding leert,

dat veelc Kinderen van jongs af zig gewennen

Icunnen , tot het gebruiken van allerley gewoo-

® ne Spyzen, wanneer die hun, cerft door de

Moeder of Voedfter gekaauwd zynde, wor-

den in den Mond geftoken.]

Dc
(t) Tré{i4t* de Merlis PHeror»m/Amfkay6oi
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De Voortanden j die men Botertamkft noemtyt.ATiyis.Eu

zynde iti den Menfch vier van voeren aan ie- H. Hoofd-
STUK '^

der Kaak, komen gemeenlyk hfet alleteerft te *
,

1 ^ j 1
Hetwitko.

voorfchyn, en wel op den Ouderdom van ze- men der

ven, agt of tien Maanden, fomtyds niet voor*^^"^^"'

het einde van het eerfte Jaar. Dit uitkomen, eg-

ter, wordt fomtyds zeer vervroegd. Men ziet

meermaalen Kinderen ter wereld komen met

Tanden , die groot genoeg zyn om de Tepels

van hunne Moeders of Minnen te kwetzen : ja

men heeft volkomen uitgegroeide Tanden ge-

vonden in de Menfchelyke Vrugt, lang voor

den gewoonlyken tyd der Geboorte. De Spruit

der Tanden is vooraf begreepen in het Holletje

en bedekt met het Tandvleefeh ; aangroeijende

fchiet zy Wortels in den bodein-van het Holletje

en verlangt zig naar het Tandvleefeh toe. Het

lighaam van den Tand drukt allengs tegen dit

Vlies , en rekt het tot dien trap uit , dat het

breekt en fcheurt om den Tand door te laaten.

Deze Operatie , fchoon natuurlyk , volgt de Pynlykheld

gewoone Wetten niet van de Natuur, die alle

haare Werkingen , by Gezondheid , in het Lig- -

haam volbrengt , zonder de minfte Pyn , ja zelfs

byna zonder eenige Gewaarwording of Gevoe-

ligheid. Hier wordt een geweldige en pynlyke

pooging gemaakt, die vefgczeld gaat met hui-

len en fchreeuwen, en fomtyds nadeehge Gevol-

gen heeft. De Kinderen verliezen aanftonds

hunne vrolykheid en lachend Gelaat; zy wor-

den droevig en onruflig : alsdau is hun Tand-
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!. Afdeel. vleefch rood gezwollen ^ vervolgens wordt hef

II.HooFD-wiE, wanneer de knelling zo ver komt 5 vaa.

*^^^^ den loop des Bloeds in de Vaten te ftremmen*

Zy brengen 'er alle oogenblikken den Vinger

aan^ om de Jeuking te verminderen die zy daar ge-

voelen: men helptze daar in 5 door hun den fleel

van een Kinderheld of iets anders dat hard is en

glad 5 van Yvoor of Koraal , in de hand te gee-»

yen ^ *t welk zy dan uit eigdn beweeging in den

Mond fteeken^ en tulTchén hetTandvleefch kneU

len op de plaats die hun zeer doet. Deeze poo*

ging, tegen die van den Tand aan werkende^

vermindert de fpanning vto het Tandvlécfch en

ftilt dé Pyn of Jeukt voor een öögenblik : zy

ftrekt ook tot verdunning van het Vlies derKaa-

ken 5 *t welk daar door gemakkelyker breekt i

maar dikwils gefchiedt dit breeken niet zondct

moeite en gevaar.

Hulpmid- [Verfcheide Hulpmiddelen Wordeiï 'er fomtyds

delen daar
j^^^j^ Geval vereifcht. Zo dra naanrtelyk als dd,

Kinderen 5 op den tyd van het Uitkonien der

- - Tanden 5 door llerk fchreeuwen en flaapeloos-*

heid, als ook door Stuipen en de Vallende Ziek*

te, met een Koortsje daar nevens, en fterke

hitte in den Mond , gcplaaigd worden ^ moeÊ

iiien toezien , of 'er ook eenige Zwelling in heè

Tandvleéfch zy , die het üitgroeijen van eert

Tand of Tanden te kennen geeft. Indien iets

todanigs dg openbaart, rrtoetmen een Genees-

heer haaien, die alles zal aanwenden^ om de

Ontfteeking te doen bedaaren , waar toe fom^
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Ityds een Aderlaating vereifcht wordt, dewelke i. ArDEEt»

volgens Sydenham, het vaardigfte Middel is in II. Hoofqii

dit geval Men wryft het Tandvleefchmeteen ^^^*'

Vinger, die met Honig en Boter, ondereenge*

mengd, beltreeken is, of fmeert het met eeni-

ge andere verzagtende dingen, om 'tzelve week

temaaken. DeHerfenenvaneenHaaszyn, ten

dien einde, by fommige Vrouwtjes in veel ag-

ting. Indien het Tandvleefch by uitftek rood

en ontdoken is , wordt het Sap van Nagtfchade

en Maluw-Bladeren tot ftilling van de Pynaaa-

gepreezen (*)* In fommige Gevallen is 't noo-

dig, dat een Heelmeefler geroepen worde, om
het Tandvleefch door te fnyden, 't welk niet

^efchiedt voor dat men den Tand kan voelen^

en dan onmiddelyk verligting geeft. De Ope-

ratie is zonder het allerminfte gevaar, en neemt

doorgaans de gemelde Toevallen weg, voorali,

indien men het gefnecden Tandvleefch vervol-

gens naarftig met Syroop van Violen ofRoozen-

Honig beftrykt^ In tegendeel heeft het verzuim

van deeze doorfnyding , alleen , naar oogenfchyn.

Kinderen, zelfs van verfcheide Maanden oud,

om hals geholpen (f).]

De Hoektanden y die aan ieder zyde van de Het inu

Voortanden één , en dus vier in getal in den KJ^eS»
^^

Mond zyn , krygt het Kind doorgaans op de

negende of tiende Maand, Tegen \ einde van

hét

(* Tra&at.de Morhh Phererfttn y Amft.1760.

{]) Keut£r. Injfim. Chmri. P, 11, S, II. Cap. %^
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I.AFDEEL.het eerfte of in den loop van het tweede Ja^ri

II. Hoofd ziet men zeftien andere Tanden voor den dag

STUK. komen , die Kiezen of jf^gtertanden geheeten

worden , vier aan ieder zyde van de Hoektan-

den, boven en onder in den Mond. De tyd

van 't uitkomen deezer Tanden, egter, kan

niet Hipt bepaald worden. De Voortanden 5

Hoektanden en de vier voorfle Kiezen , vallen

natuurlyk uit , in het vyfde , zesde of zevende

Jaar, maar daar komen anderen in de plaats, 't

geen men noemt de Verwiffeling van Tanden.

De iaatften krygt men eerfl op het zevende

fJaar, dikwils laater en fomtyds niet voor den

ilaac van Huwbaarheid. Daar zyn nog vier an-

dere Tanden , aan ieder end der Kiezen één

,

die men Tanden van V P^er/landgenoemd heeft^

om dat zy zelden komen voor den ftaat van

Volwaflenheid en fomtyds veel laater, ja wel

eens op de dertig of veertig Jaaren. In fommi-

ge Menfchen zelfs, fchoon tot een hoogen Ou-

derdom komende, blyven zy altyd in hunne

Holletjes verfchoolen.

Het groei- Sommige Schryvers hebben beweerd, dat de

|f"^^^^^"' Tanden, even gelyk de Nagelen, groeijende
'"

blyven zo lang men leeft, en dat zy in den

Menfch al langer en langer zouden worden , e-

ven gelyk in zekere Dieren, naar maate dathy

in Jaaren toenam, indien de Wryving van de

Spyzcn haar niet geduurig afflyten deed : doch

dit Gevoelen worde door de Ondervinding klaar-

blykelyk wederlegd. Immers , zodanige Men*

fchen.
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fchen , die niet dan van weck en vloeibaar Voed- 1. Afdeel.

zei Iceven , hebben de Tanden niet langer dan lï. Hoofd-

de genen die harde Dingen kaauwen en vermaa- ^^ ^^*

len in hunnen Mond , en ^ zo iets in ftaat v/a-

re om de Tanden te doen afflyten , het moeft

ve.'ieer haare geduurige wryving tegen elkander

zyn 5 dan die van de Spyzen.

Byna alle Kinderen hebben, als zy ter We- ï^ekoleur

reld komen , blond en fommigen byna geheel

wit Hair op 't Hoofd. Eenigen hebben het ;

*

rood en anderen zwart : maar alle de genen

,

die t'eeniger tyd blond , ros of bruin Hair zul-

len krygen , hebben het in den eerflen tyd min of

meer blond. Die Blondhairig moeten vv^orden

hebben doorgaans de Oogen blaauw; de Rood-

hairigen hoog geel en de Bruinhairigcn bleek

geel 5 ofbruin : maar deeze kleuren kan men niet

zo wel onderfcheiden in de Oogen van nieuw-

gebooren Kinderen 3 die byna altemaal blaauw-

agtig zyn.

[Uit de koleur van 't Hair kan men met ze- Reden daar

kerheid niet van de Temperamenten oordeelen, zf>pt.^"

^^^

veel minder gaat het vaft , dat de Menfchen

,

die rood Hair hebben 5 kwaadaartig zouden zyn.

Egter hebben de Inwooners der Zuidelyke dee-

len van Europa 5 door een genomen , bruiner en

digter Hair , dan die der gemaatigde of Ncor-

delyke deeien. De koleur fchynt veel af te han-

gen van de groeijing en gefteldheid van het

Hair zelf; dewyl men ziet, dat het in den Ou-

derdom verandert, en, gclyk in de Jongheide

I. DEtu istv]^, M we*
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I. Afdeel. weder wit of grys wordt, 't Is aanmerkelylc,

II Hoofd- dat de Huid van Menfchciij dieeeni^cn tyd o;e-

heel naakt aan de Lugt zyn blootgcfleld ge-

weeft 5 ruighairig wordt , byna als de Huid der

Beeften. Ook heeft men Mans- en Vrouwsper-

foonen gezien, wien het gantfche Aangciigt

vol Hair groeide. De Lighaamen der Kinderen,

die ter Wereld komen , zyn als met eene zag-

te Wolligheid bedekt (*).

Kinclereii , Van fommige Kinderen wordt gezegd , dat

geniet een
^y niet een Helm gebooren zyn, en dit heeft

booren veelen weleer in het denkbeeld gebragt , als of
^^"*

dit een Voorteken ware van eenig toekomend

Geluk of Ongeluk. * JEliiis Lawpridiiis verhaalt

in de Levensbefchryving van Antonunus Dia-

DUMENuS, wiens Hoofd, by de Geboorte , met

een Kroon of Krans omringd was , dat de Kin-

deren , natuurlyker wyze , met zulk een Hoofd-

dekzel ter Wereld komen , 't welk van de Vroed-

vrouwen heimelyk geborgen , en daar na aan de

Advokaaten verkogt werdt, die meenden dat

hun zulks in het pleiten zeer veel hielp. Men
heeft zig eertyds wys gemaakt, dat, wanneer

• dit Helmswyze Vlies zwartagtig van koleur was,

de Kinderen aan naare Droomen en veel Onge-

makken van Lighaam en Geeft onderhevig zou-

den zyn , indien hetzelve niet , gedroogd en tot

poeijer gemaakt , aan zulk een Kind ingegeven

werde. Een rood Vlies ofHelm, integendeel,

was
(*) Hallir. m Fr£U£i. ^cad, Bêcrhaarii. VoL

m. p. 527.
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was een Voorteken van groote bekwaamheid en
j^ Afdeel

Geluk in alle Onderneemingen (*). Men is thans h.Hoofd.

in 't algemeen verzekerd , dat het een over- stuk.

blyfzel zy van de Vliezen , waar in de Vrugt

voor de Geboorte is vervat , die zig fomtyds

voor het Aangezigt of om een gedeelte van het

Hoofd vafthegten , fomtyds ook wel de Schou-

deren of het geheele Lighaam omkleeden. Die

Vliezen 5 naamelyk, kunnen op de ecne of de

andere manier, door de kleverigheid van het

Vogt 5 dat in dezelven vervat is , aan of-om het

Kind blyven zitten. Mceft zal dit derhalve ge*

beuren in Kinderen \ die zig binnen de Lyfmoe-

der minft beweegen , en 5 dewyl de zodanigen

gemeenlyk zwakker zyn van natuur , zo volgt

dat 'er weinig reden is , om uit dit Helmsv/yze

VHes te befluiten , dat zy moediger of minder aan

gcvaaren onderworpen zouden zyn dan ande-

ren (t).

Men vindt Kinderen, die op de twee Jaaren^HefLispco.

alles onderfcheidelyk herhaalen en uitfpreeken en s"ai^e-

wat hun voorgezegd v/ordt ; maar de meeften ^^." ^^^

fpreeken niet voor de derdhalf Jaar en zeer dik-

wils duurt het veel langer. Men merkt aan,

dat de genen , die laat beginnen te praaten , nooit

zo vaardig ter Taal zyn als anderen. [Ook zyn

'er cenige Letteren, die de Kinderen een ge-

. ruimen

(*) Levin. Lemn. de occultis Natura MiracuUi, Libn
II.Cap.8.

(t) JouBERT , des Erreurs TopuUises, Livr. IHI.
Clup. 6.

1. Dmu X Stwh. M Z

Q
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I. Aj^DESL. ruimen tyd niet kunnen uitbrengen , om dat *er

IL Hoofd- meer moeite vereifcht wordt om zulks te doen

,

*^^^* dan tot anderen. Immers de Klinkletter A , die

door een enkele vvyde open?:etting van Mond en

Keel geformeerd wordt , hoort men ze al vroeg

maaken; daar dan eenige gemakkelyke Mede-

klinkers 5 gelyk de B en P ofM 5 door de van ec^.-

wyking en fluiting der Lippen , bykomen ; maar

die Letters, tot welker vorming een zonderlinge

buiging en beweeging van de Tong vereifcht

wordt 5 blyven forntyds geheel agtér ; 't welk

men gewaar wordt in de genen , die hun gehee-

Ie leven Lispen óf Brouwen , zo men 't noemt

,

om dat zy de L of R niet behoorlyk kunnen

uitfpreeken. Dit kan veroorzaakt wordendoor

een te groote kortheid van de Tongriem, of

ook door dê flapheid van de Tong , welke de

algemeene oorzaak hier van is in de eerlle Kinds-

heid. De Chineezen , Inwooners van Mexico

en Nieuw Engeland , hebben in 't geheel geen

R in hunne Taal.

Middelen Somtyds ontftaac dit gebrek uit eenige Onge-

aaatiegea. d^^itQ in de deelen van de Spraak, een Tong,

die onbeweeglyk is, te dik zynde of te groot,

en dan is 't onverhelpelyk, even gelyk het Sta-

meren , of het praaten door de Neus , wegens,

een gebrek aan 't Gehemelte. Indien het enkel

voortkomt uit de onbefeflykheid van het Kind

,

uit een kwaade gewoonte of het navolgen van

Menfchen, die gebrekkelyk zyn van Spraak;

dan is het door oplettendheid, of door Konrt

vau
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van Leermeeflers , zeer wel te verhelpen, jaj ^
gemakkelyker dan het leeren fpreeken aan Stom

ji. Hoqfd.
en Doof geboorenen, 't welk men ook ziet te stuk.

gefchieden. Gcmeeolyk egter neemt de be-

kwaamheid, om vaardig, bevallig en duidclyk,

te fpreeken 5 in een Kind even trapswyze, hoe-

Vv^el veel fchielyker toe , dan het Verftand , v/aar

in de oefening ook veel, ja wonder veel, ver-

mag, indien het waar is, *t geen thans verhaald

wordt van een Jongetje van vyf Jaaren oud,

uit Montpellier te Parys gebragt; 't welk door

zyne venraftige Antwoorden op allerlcy Vraa-

gen , in de Taalkunde , Hiftoriën en \\' iskoniti-

ge Weetenfchappen , tot verwondering der Ge-

leerden ftrekte.]

Tot aan den Ouderdom van drie Jaaren is het Her Her-

leven der Kinderen zeer onzeker , maar in de y/^ J'^^* Kindei en.

volgende twee of drie Jaaren loopt het niet zo

veel gevaar en op de zes of zeven Jaaren is

men meer van eenigen tyd Levens verzekerd,

dan in eenigen anderen Ouderdom. Indien men de

nieuwe Tafelen raadpleegt, die te Lx)nden , aan-

gaande de trappen van Sterflykheid in de vcrfchil-

iehde Ouderdommen , uitgegeven zyn , zo blykt,

dat van zeker getal Kinderen, op den zelfden

tyd gebooren , 'er meer dan een vierde deel in 't

cerfte Jaar fterven , meer dan een derde deel in

twee Jaaren en ten minde de helft in drie Jaa-

ren tyds (*). Doch deeze Sterflykheid der Kin-

de-

f*) De Heer dï Buffon bedoèlr hierbuiten fwyfel den

,

Tafei van den Heer Bkackenridge, welks gebrekke-

i, D&EU I Siux.. M } lyk-
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ï. Afdeel^ deren is , op ver naa , overal zo groot niet als te

IT. HoöFD-Londen: vv^ant de Heer du Pre de wSt. Maur
*'^^^*

heeft zig uit een groot getal Waarneemingen

,

die in Vrankryk zyn gedaan , verzekerd , dat 'er

zeven of agt Jaaren vereifcht worden , eer de

helft der Kinderen ^ die op een zelfden tyd ge-

booren zyn , fterft ^^[Uit naauwkeurige Aante-

keningen , in een voornaam Hollandfch Dorp

,

omtrent tagtig Jaaren lang ge4aan , heeft de

Heer Struyck opgemaakt , dat bykans de helft

der Kinderen , beneden deden Jaaren Ouderdom,

fterft. De Sterflykheid der Jonge Kinderen

fchynt trapswyze te verminderen , tot aan den

Ouderdom van zes Jaaren (f). Zelfs in de eer-

fte Maand derven 'er, van zeker getal Kinderen,

niet veel minder, dan in de overige elf Maan-

den van 't eerde Jaar, en 't getal der Kinderen,

die binnen 't Jaar heen gaan , is ruim tvvaalfmaal

zo groot , als dat der genen , die tulTchen de een

en twee Jaaren oudfterven (§). Van de vyf tot

de tien Jaaren is de Sterf lykheid zeer klein^,

want op dien Ouderdom fterft naauwlyks een

twintigfte deel der Kinderen , die onder de tien

Jaaren overiy4en.

Proportie Onder de Geboorenen zyn, volgens een be-

^«^Jö^s^^'ftendige Wet der Natuur, altyd meer Jongens
>csen °

Meisjes, öaa

lykheid , zo wel als die êifi% ouden Tafels tan den Heer

H\LLEY , de Heer Struyck en anderen zeer klaar'aange»

foond hebben ; ook komt die geenszins met de Onder-
Tindingen van verfcheide Plaatfen hier te Lande overeen.

Zie de Uitgezogte V^erhandeL II. Deel, bladz. 70, enz»

( j) Zie z;ya Naitr Onidtkkmgtn , noof^ns den Staat

y4f$
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dan Meisjes 5 en, volgens de Ondervindingen LA fdeel.

door gemelden ïleer, uit de Aantekeningen van H.Hoofd-

verfcheide Plaatfen in ons Nederland 5 opgemaakt/^^'^*

zou het 'er op de honderd omtrent zes verfchil-

len. Volgens de Sterflyilen van Londen is de

proportie van de Jongetjes tot de Meisjes , in

honderd - zeftien Jaaren tyds 5 ook geweeft als

91 tot 86 (ft).
^

Van de Kinderen komen eenigen dood ter Doodse*

VVereld^ en dit wel omtrent van de vyf-en-^^^"^^\"^'^*

twintig één. De gcwoone Kraam is van één gen, m%.

Kind 5 doch men vindt 'er ook van twee , cli'ie

en meer. Onder de vyftig levendig gehcoren

Kinderen fchynt omtrent één Paar Tweelingen

te zyn (§§). Drielingen komen hier te Lande

zeer weinig, enVierlingennogzeldzaamervoor,

en byna nooit ziet men ze in 't leven blyven.

Zo men Aristoteles geloof maggeeven, wa-

ren de Drie- en Vierlingen oudtyds in Egypte

-gemeen en de Vyflingen niet zeldzaam. On-

der üe hedendaagfchen vindt men ook geloof-

waardige Voorbeelden van vyf' Kinderen t'eener

Dragt : doch dit fchynt de uiterfle paal te zyn

der Menfchelyke Vrugtbaarheid ; fchoon by fom-

migen gefproken wordt, van zes, zeven enagt

Kinderen 5 te gelyk gebooren (^).]

't Is
ydn *t Menfchelyh Gejltgt. Amderd, lyff, hhdz, 172.

(§) Zie de Vn^eze^te Ferhiinielingin. II. D££La
tladz. 78.

(ft) N^tder Ontdekkingen , enz. bladz. x6u
(§§) In \ zelfde Vi^erk. bladz. ï66.

()4^) Haller. ^nmt» in PraUft. Benb^y. Tom. W
P. 2. pag. 551.
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I. Afdspx, 't Is ^^^ bekende zaak, dat de Kinderen,

IL Hoofd die men lang en hard Iaat fchreeuwen, dikwils

STUK, een Breuk krygen. Zulk een Ongemak vcreifcht

^
Onrz^sk^Q^ fpoedigc hulpe, door het Lyf, na dat de

ken. Breuk is ingebragt, te omzwagtelcn, en met

een Kompres , op die plaats gelegd , het vfeder

uitkomen van de Breuk te verhoeden. Indien

men hier niec zorgvuldig in is , en het Kind nog

,
eenige Jaaren geen Bandje draagen laat, loopt

het gevaar, om in zyne Jongelingfchap , enzyn

gcheele Leven lang, met zulk een laflig Onge-

mak gekweld te zyn. [In Kinderen is hetfny-

den van de Breuk, gelyk veele Kwakzalvers of

Landloopers de gewoonte hebben , geheel ver-

werpelyk; ja Jongelingen, van twintig of meer

Jaaren, kunnen fomtyds nog door bekwaame

Ereukbanden tot geneezing worden gebragt (^}.

Voorzi^rig* Doch in het behandelen van de Breuk , in Jon-

bchandelenS^ Kinderen, is eene byzondere voorzigtigheid

derzeiven noodig. Immers men weet, dat de beide Bal-
nodig. "

len, of een derzelven, niet alleen in de Vrugt,

in Kinderen van eenige Weeken , maar zelfs in

Jongetjes van ettelyke Jaaren oud , dikwils nog

niet in 't Balzakje zyn gedaald, zo dat het-

zelve ledig , of maar met één Bal , gevonden

wordt. Somtyds zitten de Ballen, gelyk in de

Vogelen en andere Dieren, die geen Balzakje

'hebben, altoos plaats heeft, in de Lenden,

onder of by de Nieren: fomtyds laager, in de

hol.

1* ) Heister. ïnJUtut. Chirurg. P.II.Sca. V.Cap.ii5»



VAN DEN M E N S C H. I85

holte van het Buikvlies , tegen den mond aan i. Afdeeu

van een lange Scheede, die zig naar het Bal- n. Hoofd-

zakje ifitftrekt ^ en door welke zy , by vervolg ^^^^'

van tyd, in hetzelve daalen moeten. Zeer

ligt, nu, kan het gebeuren, dat, wanneer de

Ingewanden van den Onderbuik , door de fterkcQ

nederdrukking van het Middelrifc , beneden^

waards worden geperft, een of de beide Ballen uit-

fchieten, of dat zy een gedeelte der Darmen,

die in 't zelfde Buikvlies zyn beflooten , metzig -,

neemen. Het eerftc Geval is geen Darmbreuk,

die egter zig als zodanig vertoonen kan : het

andere is 'er een, daar men het Kind alsmede

ter Wereld gekomen kan aanmerken , om dat

de gefteldheid der Deelen gelegenheid tot de-

zelve gegeven heeft (*). Waarfchynlyk zal

iets dergelyks oorzaak zyn , dat fommige Kin-

deren Breuken krygen , anderen niet ; immers

,

dat hierom de Darmbreuken in de Jongetjes by-

na alleen voorkomen , is overblykbaaf. In alle

Liefch-Breuken der Jonge Kinderen , derhalve

,

moet men naauwkeurig letten, om geen Bal te

neemen voor den uitgezakten Darm ; dewyl de

drukking of beknelling van den Bal zeer na-

deelig zou kunnen zyn.]

Ondertuüchen moet men zig niet bekomme-

ren, wanneer de Kinderen eenige Jaaren oud

worden , met geen of maar één Bal in 't Zakje

:

wantfomtyds komen die eerft op de agtof tien

Jaa-

(*) Haller. Opuscula TatUlogka. Obferv. XXYIIL
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Ï.Afdeel.J^^^^^^ of op d^^ ^yd ^^^ Huwbaarheid, daar

II. Hoofd- ^^^- Somtyds gcfchiedc dit door de Natuur al-

$Tuii.
i^QYï : fomtyds is het de uitwerking van een Breuk,

of ook van geweldige beweeging, door een

Sprong of Val. Al openbaaren zig de Ballen

Opiet; men is daarom niet minder tot de Voort-'

teeling bekwaam, en de Waarneeming heeft

doen zien , dat Menfchen , in deezen Staat zyn-

de , meer kragt daar toe hebben dan anderen.

^ Ook vindt men Menfchen , die , 't zy van Na-

tuure 5 of door uitfnyding, weezentlyk maar

één Bal hebben , en dit gebrek fchaadt aan de

Voortteeling niet. Men merkt aan , dat de Bal

,

die dus alleen blyft, veel grooter wordt dan

gewoonlyk. Daar zyn Menfchen geweeft: met

drie Ballen , en deeze worden gezegd van meer

vermogen te zyn dan anderen.

DeVeran- Uit het voorbeeld der Dieren blykt, hoeveel

S^mf
^^" deeze Lighaamsdeelen toebrengen tot de kragt

en moedigheid. Welk een verfchil is 'er niet

flilTchen een Os en een Stier of Bul , tuffchen

een Hamel en ongefnecden Ram, tuffchen een

Haan en een Kapoen ? Daar zyn , bovendien

,

byzondere betrekkingen, waar van wy de oor-

zaaken niet weeten , tuffchen de deelen der

Voortteeling en die van de Keel. De Gelub-

den, naamelyk, hebben niet alleen geen Baarde

rnaar hunne Stem heeft nooit de gewoone grof-

heid van een Mannelyken toon , zynde in te-

gendeel zeer fyn en bekwaam tot Zingen. Dee-

ze ovcrceiikoiuft; tuffchea de Stem en de Werk-
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tuigen der Voortteeling 5 openbaart zig niet alleen i. Afdeel.

in de Gelubden , maar ook in de andere Mans- IL Hoofd-

perfoonen en zelfs in de Vrouwelyke Sexe. De ^'^^^*

Stem verandert by den ftaat van Huwbaarheid ^

en de Vrouwen, die een zwaare Stem hebben

>

worden onderfleld meer naar de Min te hellen.

Men heeft alsdan , of wat laater , een gerui-

men tyd lang, de Stem heefch en onbevallig,

doch naderhand wordt zy voller , vafler , fter-

ker en zwaarder , dan te vooren : welke verande-

ring zeer kennelyk is in de Jongelingen , doch

in de Jonge Dogters zo veel niet , om dat die van

natuure een fynder Geluid hebben.

De gemelde tekenen van Huwbaarheid zyn De teke*

gemeen aan de beide Sexen , maar bovendien ^^^ ^^"^^

heeft ieder byzondere tekenen : naamelyk het ^^i^»

voor den dag komen der Stonden en de zwelling

van den Boezem in de Vrouwsperfoonen ; de

Baard in de Jongelingen. Deeze tekenen , eg-

ter 5 zyn zo zeker niet , als de anderen : want

de Baard, by voorbeeld, verfchynt niet altj-d

flipt op den tyd der Huwbaarheid, en, gelyk

men geheele Natiën vindt , daar de Mannen by-

na geen Baard hebben , zo zyn 'er ook daar de

Vrouwen geen Stonden krygen. [Dit wordt

verzekerd van de InwoonerefTen van Groenland

en van die van Brafil. In 't algemeen weet men

,

dat die uitvloeijing in minder hoeveelheid voor-

komt by de Volkeren , die de Noordelyke Ge-

weflen van Europa bev/oonen. In Spanje wordt

dezelve, door een genomen^ gerekend op veer«
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I. Afdeel. tien en zeflien Oneen , in de Nederlanden op zes

II. Hoofd- of agt Oneen.] Onder 't Vrouwvolk ^ die zig

*™^*
^P

fterk beweegen, of een zwaaren Arbeid doen,

gelyk de Boerinnen ^ is zy veel kleinder ^ dan

onder de Stedelingen ^ en onder deeze grootft

by de genen , die een gemaklyk Leven leiden.

Verfchil. [Dit maakt ook den tyd der Huwbaarheid

lende tyd. ^eer verfchülende. Zeer zeldzaam en byna on-

gelooflyk is het Voorbeeld van een Meisje , dat

op haar vyfdc Jaar in de Kraam kwam , 't welk

Mandelsloh in Indie zou gezien hebben 3 ge-

lyk ook van veele anderen , die de Stonden ge-

had zouden hebben onder het tiende Jaar : zou

men ook niet mogen twyfelen , of de Meisjes van

zekere Provincie van Indoftan op haar tiende

Jaar bevrugt worden ^ zo Thevenot verhaalt

,

en in Balagaita op haar agtfle : doch in Europa

heeft men dergelyke Voorbeelden , van vroe-

ge Vrugtbaarheid , gezien. In Languedok

krygen zy de Stonden merkelyker vroeger dan

te Parys 5 in de Nederlanden tuffchen de veer-

tien en zes-en-twintig JaareUi zo de Heer de

Gorter heeft aangetekend:] want hier omtrent

niaakt de Lighaamsgefteldheid, de Opvoeding

en Levensmanier 3 een zeer groot verfchil. In

alle Zuidelyke deelen van Europa, en in de

meefte Steden, zyn de Meisjes op de twaalf en

de Jongens op de veertien Jaaren Huuwbaar;

doch in de Noordelyke Geweften , en ten Plat-

ten Lande , de Meisjes op haar veertiende , de

Jongeas op baar zeftiende Jaar.
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Ondertuffchen is 't aanmerkelyk , dat, hocI.APDERu

vroeger de Meisjes Huuwbaar zyn , de Stonden II. Hoof0#

in haar zo veel te eer weder ophouden. Die*^^^*

dezelven krygen op het veertiende Jaar, Taa- houden ^det

kenze doorgaans op haar veertigfte kwyt, die Stonden,

ze op haar twintig Jaaren krygen , op haar vyf-

tigfte of daar omftreeks. In Italië en Spanje

,

alv/aar de Vrouwsperfoonen , dikwils, op de

twaalf of veertien Jaaren trouwen, zyn zy door-

gaans op haar dertigfte reeds onvrugtbaar. Dit

is ook in de Indiaanfche waargenomen door

Thevenot. [Doch deeze Regel lydt veel uit-

zondering, dewyl men Voorbeelden weet van

Vrouwen, die boven de zeflig Jaaren Ouder-

dom nog in de Kraam gekomen zyn. Het al

of niet hebben der Stonden is geen zeker te-

ken van Vrugtbaar-of Onvrugtbaarheid (*).]'

De tuirchentyd der Stonden is onder alle Tuflchen"

Natiën byna de zelfde en komt gemeenlyk om[[^ «nduu-

de Maand of vier Weeken, waar van zy haa-
*

ren Naam hebben gekreegen : doch in byzon-

dere Perfoonen is hier omtrent een zeer groot

verfchil , zodanig dat men 'er heeft , die ze kry-

gen om de zes Weeken, anderen om de drie

Weeken en fommigen tot twee ja drie maal in

de Maand. De tyd der duuring is van drie,

vier of vyf Dagen in de meeden ; doch fom-

migen vindt men , wien dezelven vyf, zes , ja

een geheele Weck , byblyven.

['t Is

(*; Zje de Vitg€zogU Ftrhanddwgen* V. l>M.i»,}^

blads. 107.
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I.Afdeel. ['t Is onbefchryflyk, aan welk ccne verfchei-

II. Hoofd- denheid van Kwaaien het ophouden der eerft

«TUK. aanftaande of reeds eenige Jaaren gewezen Ston-

^Uuloo-"^^" 5 de Vrouwsperfoonen onderhevig maakt,

zingen van Men heeft 'er de Vallende Ziekte, Dolheid of

Razerny , en de Dood zelve uitzien voorkomen

:

ja alle foort van Ziekten , zegt Hippocrates ,

Ipruit uit dezelven. Doch niet minder verwou-

derlyk is 't, welk een menigte vanWegen dee-

ze Ontlafting zig, wanneer de natuurlyke Uit-

gang was verflopt , gebaand hebbe, om den

Menfch in 't leven te behouden. Bloedfpuu-

wen en Bloedbraaken is gemeen : ook ziet men

't dikwils met den Afgang loozen of door de

Neus, uit de Keel, Kwylvaten, enz. Doch

men vindt ook Voorbeelden, dat het Bloed, in

de zodanigen , door de onzigtbaare Gaatjes der

Huid is uitgekomen: in fommigen boven op het

Hoofd , uit de Wang , uit den binnenften Oog-

hoek , uit de tip van de Neus , uit het vel van

de Rug , de Borflen , den Duim en de enden

der Vingeren: in eenigen als Zweet, in anderen

melf een fpringende Straal , en fomtyds uit de

Armen, Beenen, en verfcheide plaatfen van 't

Lighaam, te gelyk.

Onder de Mansperfoonen zyn eenige weinigen

ook aan dergelyk een Maandelykfe Ontlafting

-onderhevig. In 't algemeen wordt aangemerkt,

dat zy om de Maand, of minder ofmeer tyds,

eenige Dagen hebben, wanneer hun een Over-

vloed van Vogten traag, vadzig en onluftig,

maakt

;
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maakt; 't welk niet dan door ccnrykelyke Ont- LAfdeer,

lafting, 't zy van Zweet 5 dik drabbig Water ^IÏ.Hoofd-

of van Bloed overgaat: welk laatfte men in ee-^"^^^'

nigen door de Neus of de natuurlyke Wegen y

in anderen op veelerley plaatfen 5 en zelfs door

de toppen der Vingeren 5 heeft zien loozen.]

Het Lighaam krygt zyn volle langte zelden ^^ Smï

voor dat de Menfch den Staat van HuwbaatheidwaiTenheid

bereikt heeft. Sommige Jonge Lieden worden

weinig of niet grooter na hun veertiende Jaar

;

anderen blyven groeijcn tot de twintig Jaaren en

daar boven. Byna allen zyn zy , in den tyd van

hunnen Wasdom 5 rank van Lyf en fchraal van

Leden , hebbende dunne Beenen en Kuiten ; alzo

de tuflchenruimten der Spieragtige deelen nog

niet naar behooren met Vet gevuld zyn :.

maar allengs neemen die in dikte toe 5 de Spie-

ren krygen haar gedaante en volheid , de Leden

worden ronder en Vleeziger^ en het Lighaam

komt, voor den Ouderdom van dertig Jaaren , .

in de Mansperfoonen tot den hoogden trap van

Volmaaktheid 5 ten opzigt van de Geftalte. De
Vrouwelyke Sexe bereikt , doorgaans , veel vroe-

ger dien Haat van Volwaflenheid. Zy zyn eer-

der huwbaar ; haare aan groeijing , die, over 't

geheel genomen , zo groot niet is als in de

Mansperfoonen, gefchiedt ook in minder tyds:

want, dewyl haare Spieren en alle andere Lig-

haamsdeelen , zwakker, lofler en weeker van zelf-

ftandigheid zyn , dan die van 't Mannelyk Lig-

haam, gelyk zelfs ia de Beenderen blykt; zo

I.D&1I.. I stvk^ ^ heb**
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I.Afdeel. hebben zy minder tyds noodig, om tot hunnen

IL Hoofd, grootflen trap van uitfpanning te komen, die

STUK* het toppunt is van de Volmaaktheid der Lig-

haams-Geftalte. Dus bevindt men dat de

Vrouwsperfoonen , doorgaans , op haar iwintig-

fte Jaar zo volmaakt van Geftake zyn , als de

Mansperfooncn op hun dertigfte.

Vcrfchil 't Is aanmerkelyk dat, daar de Vrugt, in de

haamafln
Lyfmoeder beflooten, hoe nader aan de Ge-

Kinderen boorte hoe meer aangroeit ; het Kind 5^ in te-

^éenP^^ gendeel, en de Menfch, hoe ouder wordende,

hoe minder toeneemt. In de Jongheid zyn de

bovenfle Lighaamsdeelen grooter dan de onder-

ften. Het Hoofd , by voorbeeld , is ongelyk

grooter , naar evenredigheid van het Lyf , dan

in Volwaffen Menfchen , en maakt , in de Vrugt,

meer dan een zesde deel der langte van 't ge-

heele Kind uit: de onderde Ledemaaten, van

de Hielen tot aan de Henpen, zyn op ver naa

niet half zo lang als 't Lighaam. Naar maate

,

nu, het Kind ouder wordt, groeijen de onder-

fte deelen meer aan dan de bovenden , en dit

maakt het grootfle verfchil der Geflalte tuflchen

. de Kinderen en Bejaarden.

TijfTcbcn Het Lighaam van een welgemaakt Man , moec
Mans- en j^jet rank zyn noch poezel , maar grof en wel

perfooncn. gefpierd, met duidelyke onderfcheiding der Le-

demaaten en kenbaare Trekken van 't Gelaat:

alles vindt men 'er l^ragtig getekend. In de

Vrouwen zyn de Trekken fynder en zagter uit-

gedrukt , de Geftalte van Lighaam en Leden is

ron-
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ronder, en de beweeging der Spieren , die vaa
j, ^pj^j-p^^^

de Knokkels en Geledingen , openbaart zig n. Hoofh*

.naauvvlyks. De fterkte en moedigheid is 't geen stuk»

den Man doet uitmunten, gelyk de Vrouwen praa-

len met haare bevalligheid en fchoonheid. Ook

zyn zy, door één genomen 5 een weinig klei-

ner of korter van Lighaam dan de Mannen,

wier gewoone langte is tuffchen de vyf en zes

Rynlandfche Voeten. In de Vrouwen is , daar-

enboven 5 het voorfte van de Borfl verhevener

dan in de Mannen, 't welk haaren Boezem en

uitpuilende Mammen opheft en nog meer fie-

raad byzet aan haare Geflalte. Dus is de hol-

ligheid van de Borfl in de Mannen dieper, in

de Vrouwen breeder , naar evenredigheid van 'ü

overige des Lighaams. 't Voornaamfle vcrfchil,

.

egter, heeft in de Heupen plaats, welken de

Vrouwelyke Sexe veel dikker en grooter heeft»

om dat de Beenderen , die 't Bekken famenftcl-

ien, ten einde de vatbaarheid van 't zelve te

vergrooten , in haar breeder zyn. Uit dit ver-

fchillend maakzel der Beenderen in 't bovenfle

en onderde van 't Lighaam , kan men doorgaans

een Vrouwelyk Geraamte zeer wel van een

Mannelyk onderfcheiden. [De Schilders ea

Beeldhouwers neemen dit vooral in agt, maa-

kende een Mannen Beeld aan de Borfl: de helft

breeder dan aan de Heupen , en een Vrouwen

Beeld aan de Heupen de helft breeder dan aau

de Borfl.]

De Gefl;alte van den Menfeh is In veele ov- VoortrefF©.

TVT ' iykheid 4|i
i.DKEL. xStuk. JN ZIgten
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L AFDEEL.zigten voortrefFelyk^ en zodanig als eenen Heer-

11. Hoofd, fcher der Aarde , wicn alle andere Dieren on-
^^'"^^^

derworpen zvn , voegt en betaamt. Zyn Lig-
Geflalrevan

, r "
t> n . ,

denMenrch.haam heeft een opgeregt Poltuur 5 met naarden

Grond hellende dan by willekeur ; zyne Armen

dienen niet om hem te onderfteunen , maar om
blyken te toonen van zyne Magt en Gezag ; tot

zyn nooddruft en befchuttinge ; tot zyn byzon-

der vermaak door de fynheid van haar Gevoel

;

tot omhelzing en liefkoozing; met één Woord^^,

tot het uitvoeren van meefl alle zyne Begeerten.

Zyne Oogen zyn niet geduurig naar de Aarde

gekeerd 5 als die van veele Dieren, maar zyn

Gezigt ftrekt zig uit over den Aardbodem , dien

hy met Voeten treedt , vermaakende middelerwyl

zig in de Schoonheid van het Gefchapene. Slaat

hy de Oogen Hemelwaards , daar kent zyn Gezigt

geen paaien , en doorloopt , als in een oogenblik,

de onmeetelyke ruimte van 't Geheelal. Welk

een vermaak fchept hy niet uit het Gehoor der

aangenaame Klanken en Melodyën van Mufiek

en Speeltuigen? Hoe hoog verheft hem de fier-

lykheid van Taal boven de viervoetige Dieren

,

die 5 in vergelyking met den Menfch , waarlyk

ftom mogen genoemd worden ? Weinige zyn 'er

,

daar men iets in vindt dat zweemt naar die wonder-

baare verandering van Gelaat, waar mede hy

de Gemoeds beweegingen , en gefteldheid van

zyn Geeft, op zulk een verhevene manier uit-

drukt.

;zyneflerk. Schoou het Lighaam van den Menfch uitwen-
fe en Vlug-

heid dlg
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dig tederder zy dan dat van eenig der groote Die- l Afdeel.

ren ^ het is niettemin zeer Spieragtig, en miflchien IL Hooiii>-'

flerker naar reden van zyne grootte, dan de^^^^'

Lighaamen der allerfterkfte Eeeften. Want zo

wy de kragt van een Leeuw by die van een

Man vergelyken willen , moeten wy in agt nee-

men, dat het denkbeeld, 't geen wy maaken

van de fterkte van dit Dier , eenigermaate valfch

is; dewyl het grootfte deel daar van is toe te

fchryven aan zyn Muil en fcherpe Klaauwen. De
Wapenen , die de Menfch van de Natuur on tvan-

' gen heeft , zyn onfchadelyk ; ach ! dat de Kond

hem 'er niet in de hand gegeven had , die nog

verfchrikkelyker zyn dan de Nagelen en Tanden

der Verfcheurende Dieren. Doch men kan, op

een bekwaamer manier, de vergelyking van de

kragten opmaaken ; te weeten uit het draagen

van zwaare Laften. Daar wordt verzekerd,

dat de Pakkedraagers , met zekere I-ïaaken op

de Rug , te Konftantinopolen , de zwaarte van

negenhonderd Ponden torfen. [Volgens den Re-

gel van BoRELLi zou de kragt der vier Spie-

ren, die het Scheenbeen uitftrekken, in dit ge-

val zyn van meer dan zes-duizend Ponden (*).

Men rekent dat vyf of zeven Man trekken kun-

nen tegen een Paard, en fchoon zy hier in al

minder fterk zyn mogten , naar de zwaarte of

grootte gerekend ; kunnen zy het ten minfte lan-

ger uithouden en overtreffen dit Dier in vlug-

heid^
(*) De Mom ^nimalmnh P. I. Prop. 40*
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I. AFDEEL.heid. Immers het is bekend, dat de zogenaam-

IL Hoofd de Rardloopers ^ in dat opzigt, niet voor de
STUK. Paarden zwigten, blyvende altyd voor uit , hoe

llerk ook gedraafd worde.] Een Man , het loo^

pen gewoon 5 zal dag voor dag meer wegs af-

leggen dan een Paard , en , indien hy maar e-

ven ver gaat , zal hy 3 zo lang geloopen heb-

bende dat het Paard afgereeden is , nog in flaat

zyn, om zynen Togt zondtr Ongemak te ver-

volgen.

Vermeer- De befchaafde Menfch kent zyne kragten niet,

zyn^ragt! "^^^ weet hoe veel hy 'ef door oefening en ge-

woonte van verkrygen zou kunnen , dat hem door

een gemakkelyk Leven thans ontbieekt. 't Is

waar , men vindt onder ons ook eenige weinige

Mcnfchen van een byna ongelooflyke fterkte

,

[en de Ondervinding leert , in de droevige Ge-

vallen van Stuipen , Ylhoofdigheid en Dolheid 5

welk een klein gedeelte van zyn natuurlykc

, kragt de Menfch gewoonlyk oefent. Immers,

men heeft dolle Menichen , door 't krabben

met ' de Vingeren alleen , een Gat zien maaken

in een dikken vaflen Muur , daar men met Yze-

ren Werktuigen veel moeite toe gehad zou heb-

ben. Ook worden uit hoofde van Weddcn-

fchappen, nu en dan Voorbeelden getoond van

onbegrypelyke fnelheid en kragt :] doch ditGe-

fchenk van de Natuur , dat den Menfch zeer veel

waardig zoude zyn indien het tot zyne verdedi-

ging of tot een nuttigen Arbeid aangelegd wer-

de, is van weinig dienft in eene Burgcrlyke

Maat-
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Maatfchappy 3 daar de Geeft meer doet dan het i. Afdrel.

Lighaam, en de Arbeid der Handen het lot d.1 II Hoofd-

leen is der Menfchen van 't geringfte foort.
^^^^*

[OndertulTchen is deeze bekwaamheid van den ooor

Geeft, niet alleen om den McnfcJi den Ar-^^'^^^^'^^-
gen re ge-

beid , v\aa'- toe hy bekwaam is, met meer ge- bruiken.

mak en minder vermoeijing te doen volbrengen;

rnaar ook om hem een ongelyk grooter kragr te

helpen oefenen , daa eenig Dier kan doen , van

een onbefchryflyke nuttigheid in de Samenlee-

ving. Door dit middel weet hy die verbaazen«

de Gevaarten van Oorlogfchepen in 't Water

te brengen, over zyde te krengen en weder

regt te zettn, op te ligten, ja, wanneer zy

onder Water, en zelfs in den Modder gezonken

zyn , daar weder uit te haaien ; een byna on-

gelooflyke doch niettemin gebeurde Zaak ("^^^

Hoe zou men anders ontilbaar zwaare Balken

en Steenen kunnen brengen in het bovenfte van

hooge Gebouwen en Toorens? Is 'er dus eene

bepaaling aan de Menfchelyke kragt, welke,

door Konft geholpen , die der Olyphanten verte

boven gaat? Men heeft daar van een ander

Voorbeeld gezien, in het uit den grond delven^

vervoeren , opregten en op zyn Voetftuk zet-

ten , van die fi:aaije Obelisk voor de St. Pie-

ters Kerk te Rome, zynde een Stuk Graniet»

Steen van omtrent een millioen Ponden zwaar (f).]

Ver-

(*) Zie Mem. deMdth, C^ P^^yfiq» Tom. TT. pag, 5-01; ver»

geleeken met Nol LET A^4f«ï#yi'. Ze/^^^ï 1 1. 0. U. Sr. bl. 664,

(I)
Zie Keiszlers Rdzen IL St, bladz. 165, ió6«

1, Deei, xSiuiL, N 3
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I. Afdeel. Venvonderlykc Zaaken 5 inderdaad , ja die

IL Hoofd- byna ongelooflyk zyn 5 worden 'er verhaald

^^^^'
van de fnelheid der Wilden in het loopen.

wen doen Ondertuffchen is 't zonderling , daar de Vrou-

het Werk ^^^ onder de befchaafde Natiën, als zwakker
bv de Wil-
den, van aart zynde dan de Mannen , met reden

van den zwaarden Arbeid v/orden verfchoond

,

dat dit Volk hunne Vrouwen byna al het

Werk laat doen. Zy zyn het die 't Land

bouwen , de Vrugten inzamelen en voor de

Huishouding zorgen ; terwyl de Man luy en

ledig in zyne Hut blyft leggen 5 komende daar

niet uit, dan om te Jaagen of te Viüchen, of

om uuren agtereen, in een zelfde Poftuur, o-

verend te blyven ftaan. Dit Volk 5 naamelyk,

weet alleen van ftil ftaan en hard loopen 3 niet

van wandelen ; en 'er is niets , dat hun meer

verwondert , dan ons in een regte lyn te zien

voortgaan en dan weder den zelfden Weg terug

komen 3 verfcheide maaien agtereen : zy kunnen

niet begrypen waar toe die noodelooze bewee-

ging ftrekt en befpotten ons over zulk een on-

nutte bezigheid.

Verval van Alles verandert in de Natuur 3 alles verwis-

denMenfchfgit y^n o;edaante ; alles ver2:aat. Het Lichaam
door Ou-, ^. n. . , ,

derdom. van den Menfch is niet zo dra gekomen tot

den top van zyn Volmaaktheid 3 of het begint

te

(*) Sommige Verhaalen zyn 'er, *t is waar, van Men-
fchen , die in den tegenwoordigen ryd 140, ifoen meer
Jaaren zouden geleefd hebben; dochdcezeBerigtenfchy-

nen
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te vervallen. Dit Verval is in 't eerft onge- I.Afdeeu

waarwordeiyk 5 maar openbaart zig eerlang Zon- IL Hoofd»

neklaar. De Vliezen neemen den aart aan van
^™^*

Kraakbeenderen 5 de Kraakbeenderen veranderen

in Been ; de Beenderen worden harder 3 de Ve-

zelen ftyver; de Huid wordt droog en rimpe-

lig ; het liair worde grys ; de Tanden vallen uit^

het Aangezigt verlicft zyn Schoonheid 5 en het

Lighaam wordt krom. De eerfte blyken van

deezen ftaat doen zig dikwils voor het veertigfte

Jaar bemerken ; zy neemen trapswyze doch vry

langzaam toe^ toü de zeftig Jaaren ^ en dan foei-

Ier tot de zeventig ; wanneer de Gebreken des ^

Ouderdoms zeer blykbaar zyn en geduurig aan-

wasfen , wordende van de Stok-oudheid gevolgd^

en de Natuurlyke dood doet doorgaans het Le-

ven eindigen , omtrent de tagtig of negentigen

voor de honderd Jaaren. [Zeer veele Menfchen,

't is waar 5 bereiken den hoogden trap van Ou-

derdom vroeger 5 en zyn reeds op hun zeven-

tigile jaar afgeleefd; maar anderen 3 wederom

komen tot ver over de honderd Jaaren, Men
heeft 'er gezien die één en een vierde Etuw

bereikten 3 zynde niettemin nog llerk en gezond

tot aan hunnen dood ('^').]

Aangezien de Beenderen en Kraakbeenderen ^ vro ^
niet alleen 3 maar ook de Spieren en andere zag- wen, die

te

oen wel nader onderzoek te vereifchen. Men heeft Voor-
beelden gezien van Menfchen die zig veel ouder opga»
ven dan zy waren , om de een ot andere redea,

I. Deel, i Stuk, N 4
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L Afdeel.^^ Lighaamsdeelen 5 minder vaft en weeker van

II. Hoofd- zelfftandigheid zyn in de Vrouwsperfoonen ,

STUK. 2:0 is 'er voor dezelven meer tyds noodig ,

hoog van ^^ ^^^ ^j^ onbuigzaamheid te komen, welke de
Jaaren zyn

,

^ ^

leevenlan- Afgeleefdheid maakt. Bygevolg zouden de

Mannen/ Vrouwen ouder moeten worden dan de Mannen 5

en dit heeft ook in zeker opzigt plaats : want

üit de Tafelen der Sterflykheid van de Men-

fchen blykt 5 dat de Vrouwen , wanneer zy ze-

keren trap van Jaaren bereiken , vervolgens lan-

ger leeven dan Mannen van dien zelfden Ouder*

dom. [Als een Vrouwsperfoon , naamelyk, de

byzondere Ongemakken van haar Sexe en van

het Kinderbaaren te boven is ; fchynt zy be-

kwaamer te zyn om nog eenigen tyd te leeven*

Dat een Vrouw , die vyftig Jaar oud is, nog

twintig Jaaren in 't leven zal blyven , tegen een

Man van dien zelfden Ouderdom , beiden ge-

zond en zonder blykbaare Ongemakken, is an-

derhalfmaal zo waarfchynlyk , of de kans flaat

als 3 tot 2(^).] Ook leert de Ondervinding ,yat

Menfchen, die langzaam tot hunnen flaat van

Volwaflenheid komen , het langfl leeven , en

zodanigen , die zwak van Natuur en flap van

Gertelzyn, fl:erven doorgaans zo vroeg niet , als

de genen die in Gezondheid en Sterkte uitmun-

ten? vooral indien het vroeg is naar hunne Jaa-

ren. In Kinderen , die te vroeg blyken geeven vaa

Ver-

{*) Struvk. K^anh, op de Gijfln^en oyer den Staat

1^4?* 't MvnjQhcljk Geflapt, Amftcrd, 1740. biadz» 378.
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Verftand en Bekwaamheden , is deeze aanmer-T. Afdeel,

king algemeen. II- Hoofd^

Thans zullen wy de Oppervlakfe van den Aard-
^'^^'^'

Moot doorloopen, om de Verfcheidenhed^n teen Aarr
'

kennen , die onder de Menfchen van verfchillen- ^^^ Lapian-
' ders en

de Geweften voorkomen. Beginnende met de Groenlaa-

Noordelyke Landen, zo vinden wy in Lapland
^^^'^*

en op de Noordelyke Kuften van Tartarie , een

foort van Menfchen, die klein zyn van Statuur

en van een zonderlinge Gedaante, welker Gelaat

niet minder wild is dan de Zeden. Deeze Men-

fchen , die van 't Menfchelyk Geflagt ontaard

fchynen te zyn , bew^oonen niettemin zeer uit-

gebreide Landen , in grootcn getale. Zy hebben

altemaal het Aangezigt breed en vlak, een krom-

me platte Neus ; den Oogappel geel , bruin en

naar het zwart trekkende ; de Oogleden naar de

Slaap van 't Hoofd opgekrompen ; de Wangen

grootelyks uitgezet , den Mond zeer wyd , een

fcherpe Kin, dikke Lippen, een fiaauwe Stem,

€en groot Hoofd met glad zwart Hair, en een

bruine Huid. Zy zyn zeer klein , kort en grof,

doch niettemin mager: meeflendeels maar vier

Voeten en de grootften vyfdhalf Voeten lang.

By alle die Volkeren zyn de Vrouwluy immer

zo leelyk van Gelaat als de Mannen , en gely-

ken 'er zo veel naar , dat men ze in den eerfteii

opflag niet van elkander onderfcheiden kan. De
Groenlanders zyn ook wel klein , doch hebben

een w^elgcmaakt Lighaam. De Borften hunner

Vrouwen zyn zo lang , dat zy het Kind de pram

!. D£EL, I siLic. N 5 gee.
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LAFDEEL^g^^^^^^ over haare Schouders heen : het end der

II. Hoofd. Borden is zwart als git en het Vel over 't Lyf
6TÜK. van eene zeer donkere Oïyfkoleur.

Zy zyn D®eze Natiën gelyken elkander niet alleen in

plomp, bot ]ee]ykheid en kleinheid ^ in koleur van Hairen

vig,
' Huid 5 maar zy hebben ook allen byna de zelf-

de Geneigdheden en Manieren : zy zyn alte-

maal plomp ^ bygeloovig en bot van Verftand.

De Deenfche Laplanders hebben een groote

zv/arte Kat^ waar aan zy al hunne Geheimen

zeggen en die zy in alle hunne Zaaken raad-

pleegen; 't welk daar op uitkomt, om te wee-

tcn 3 of zy dien Dag, opde JagtofVifchvangft^

gelukkig zullen zyn of niet. By de Sweedfche

Laplanders is in ieder Huisgezin een Tamboer,

om den Duivel raad te vraagend), en, fchoon

fterk van Lighaam en groote Loopers zynde

,

heeft men ze, wegens hunne Vreesagtigheid

,

noch nooit ten Oorlog kunnen gebruiken. Al-

temaal gaan zy op de Jagt van Beeren , Vos-

fen, Hermelynen en Sabeldieren, om 'er de

Huiden van te bekomen, en deeze Bonten komen

zj verruilen voor Sterken Drank en Tabak,

daar zy groote Liefhebbers van zyn. Hun

Voedzel is gedroogde Vifch en Vleefch van Ren-

dieren of Beeren ; hun Brood beflaat uit Meel

van Vifchbeenderen, geflampt en gemengdmet

de jonge Baft van Pyn- of Beukeboomen : de

meeften maaken geen gebruik van Zout : hunne

Drank

(I) Waarfchynlyk een foort van Hout-Torretje (C<?r4w-

lyx) die de JmherUn der Smolanders is , zegt LiNNiEUs»
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Drank is Walvifch-Traan en Water 5 daar zy j^ ^poeel.

Geneverbeilen in laaten aftrekken. Zy hebben, n. Hoofd*

img men haaft zeggen, geen denkbeeld van^**'^^*

Godsdienfl noch van een Opperweezen ; de

meeften«:yn Afgoden-Dienaars , en allen zeer by-

geloovig. Zy baadcn zig naakt , in 't honderd.

Meisjes en Jongens, Moeder enZoonen, Broe-

ders en Zuflers ondereen , zonder eenige Schaam-

te of denkbeeld van Schande. Als zy fterk

zweetende üit deeze Baden komen , gaan zy zig

in eene Rivier werpen ; waar van het Water kil-

koud is. Men zegt , dat zy hunne Vrouwen en

Dogters den Vreemdelingen aanbieden, agtende

het voor een groote Eer, dat iemand by dezel«

ven Slaapen wil.

De Laplanders gebruiken 's Winters de Huid Honne

der Rendieren tot Kleeding, en by Zomer het ^-^5^^"^^
•^^ ^ en Levens»

Vel. van Gevogelte; aan Linnen hebben zy geenwyze.

kennis. Die van Nova Zemla loopen met Bag-

gen van blaauwen Steen in de doorboorde Neus

en Ooren : zy maaken zig blaauwe Streepen

aan 't Voorhoofd en de Kin ; haare Mans fnyden

zig de Baard rond en draagen in 't geheel geen

Hoofdhair.^ De Groenlanders kleeden zig met

de Huid van Robben ; zy fchilderen zig ook het

Aangezigt blaauw en geel , en draagen Baggen

in de Ooren. Zy woonen akemaal onder den

Grond, of in Hutten die byna t'eenemaal be-

dekt zyn met Boombaft of Beenderen van Vis-

fchen. Somtyds hebben zy ondei-aardfche Gan-

gen , om geduurendc den Winter Gemeenfchap

I, D£fiL. I Stuk, tC
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I.APDESL.te kunnen houden met hunne Nabuuren. Eene

II. Hoofd. Nagt, van verfcheide Maanden agtereen, noopc
5TUK.

]^^J^ geduurig Licht te branden in dit Verblyf

,

door middel van een foort van Lampen , die zy

aan houden met die zelfde Traan of Walvifch-

Olie, welke hun tot Drank ftrekt. By Zomer

woonen zy niet met meer gemak dan 's Win-

ters : v^ant zy zyn genoodzaakt huis te houden

in een dikken Rook, 't welk het eenigfte Mid-

del is dat zy hebben uitgedagt , ora zig te be-

fchutten voor hetileeken der Muggen, diemis-

fchien overvloediger zyn in deeze Koude Ge-

waden, dan in de allerheetfte Landen.

Niettegenftaande zulk een harde en naare Le-

vensmanier, worden deeze Menfchen byna nooit

ziek 5 en komen altemaal tot een zeer hoogen Ou-

derdom. De Oude Lieden zyn 'er zelfs zo kloek

en flerk , dat men ze naauwlyks van de Jonge-

lingen kan onderfcheiden. Het grootfte Onge-

mak, daar zy onderhevig aan zyn, en dat zeer

gemeen onder hun voorkomt , is de Blindheid :

w^ant , geduurende den Winter , den Herfft en 't

Voorjaar, fchittert hun , als zy uitgaan , de Sneeuw

onophoudelyk in de Oogen , en by Zomer wordt

hun Gczigt , niet minder dan in hunne Onder-

aardfche Holen , door den Rook bedwelmd , 't

welk hun, in vervolg van tyd, blind maakt.

DeTartaa ^^^ Tartaarfche Bloed heeft zig aan den ee-

ren, Chi. Yicn kant vermengd met dat der Chineezen , aan

enz. * den anderen kant met dat der Ooftelykfte Rus-

fen y en deeze vermenging heeft de Eigenfchap-

pen
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pen van dit Ras niet geheeldoen verdwynen. [.afdeel*

Immers onder de Moskovicten zyn veel Tartaar- n. Hoofd.

fche Aangezigten , en fchoon deeze Natie , in
^'^^^•

't al3emeeD , van 't -zelfde Bloed zy als de an-

dere Europifche Natiën , men vindt 'er nog-

thans veelen onder, die grof zyn van Lighaam,

met dikke Billen en korte Beenen , gelyk de Tar-

ters. De Ghineezen zyn , op ver naa , zo

verfchillende niet van de Tartaaren , alsdeMos-

koviters : men is zelfs niet v rzekerd , dat zy

van een ander Ras zyn : de enkele Zaak , die

zulks zou kunnen doen denken , is de geheele

verfchillendheid van Naturel, Zeden en Ge-

woonten, onder deeze twee Volkeren.

De Tarters, in 't algemeen , zyn van natuure Kunne

ftoutmoedig , Oorlogzugtig en leeven van de Jagt : venmianio-l

zy beminnen de vermoeijing en de onafhanglyk-

.

heid : zy zyn lomp en wreed tot Beeftagtigheid

toe. De Chineezen hebben gantfch tegenftry-

d*ige Manieren : het is een zagtzinnig , vreed-

zaam , traag , bygeloovig Volk ; onderwerpelyk

tot Slaafagtigheid toe ; verveelende door hunne

Beleefdheden en Ceremoniën. Maar , indien

men ze by de Tarters in de trekken van 't Ge-

laat en de Geflalte vergelykt , zal men 'er geen

onduidelyke Blyken van Overeenkomft in vin-

den. [Men kent dit Volk in de Hollandfche Plaat-

fen der Ooftindiën te wel , dan dat men niet het

onderfcheid , tuflchen hun en de Europeaanen

,

bemerkt zou hebben.] 't Is zeker, datzy in 't

algemeen het Aangezigt breed hebben ^ de Oo-

1.D1W. iStui, ^ gen
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I.AFDEEL.gG^ klein en diep, een platte Neus en een zeer

IL Hoofd* Y^^ Baard ,
[die naauwlyks voor de dertig Jaaren

STUK. te voorfchyn komt.

Nog eenc Zaak , waar in de Chineefen met de

Schoon- Tartqfs overeenkomen , is de Schoonheid der

Vrouws- Vrouwsperfoohen, die, onder de allerv^oeftften

perfoonen.
y^j^ de Tartaarfche Natie, bekoorlyk voorden

gezegd te zyn , boven alle verbeelding , en zeer

minzugtig omtrent Vreemdelingen. De kleur

van haar Gelaat is als van Lelyën en Roozen

,

met twee zwarte Oogen praalende en met zwar-

te Hairlokken , waar by haare Sneeuwwitte Ar-

men en Boezem wonderlyk affleeken. Daaren-

boven maaken zy zig door haare gefpraakzaam-

lieid en levendigheid nog beminnelyker. 't Is

hierom minder te verwonderen ^ dat deeze

Vrouwsperfoonen zo gewild zyn by de Turken

en tot Sieraad flrekken van 't Serail van den

Grooten Heer. Op gelyke manier worden de

Chineefche Vrouwsperfoonen , niettegenftaande

haare platte Neusjes en ingezonken Oogen , voor

zeer bevallig gehouden: m.aar men zegt, dat

zy, bovendien, in Zedigheid uitmunten.]

De Japan* De Japandérs gelyken in gedaante zo veel
^^''*

naar de Chineezen , dat men ze als een zelfde

Ras van Menfchen zou kunnen aanmerken. Zy
zyn een weinig geelagtiger of bruiner van Vel

;

[doch de verfchillende Woonplaats , in dat Land

,

maakt hier in veel onderfcheid, zo wel als de

manier van Leven ; gelyk 'er ook een groot ver-

fchil gevonden wordt tuffchen de Inboorlingen

der
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der Zuidelyke en Noordelyke deelen van China,
j, Afdeeu

Japan en Groot Tartarie. Iets hebben alle dee-lf.MooFD»

ze Volkeren gemeen 5 dat zeer zonderling voor- ^^^^^

komt 5 naamelyk de Voeten der Meisjes 3 dcor

ftyf binden 5 van jongs af zo klein te houden

,

dat zy 'er in 't vervolg naauwlyks op gaan of

flaan kunnen. Men wil , dat de Voeten van een

volwafTen Vrouwsperfoon , in China , dikwils

niet grooter zyn dan die van een driejaarig Kind.]

De Mogollers en andere Volkeren van het oe MopoI-

Schier-Eiland van Indie , zweemen taamelyk naar ^^'^ ^^ ^"-

de Europeaanen in Geftalte en Gelaat, maarzyfcheVoikê-:

verfchillen 'er min ofmeer van in Koleur. Hunne ^'•'"*

Vrouwen verfchillen van de Europifche bovendien

ook door de langte van haare Dyëri en Beenen , en

de kortheid van haarLigliaam. Zy zyn Olyfkleurig

vanVel , gelyk de Mannen, zeer zindelyk en uiter-

maaten vmgtbaar , volgens 't Verliaal van Ti-ie-

VENOT ; doch niettemin zeer kuifch. Zy kraa-

men zeer gemakkelyk en men ziet 'er dikwils

door de Stad loopen , die 's daags te vooren eerft

bevallen zyn. De Inwooners van Ccylon gely-

ken veel naar die van de Malabaarfche Kuil : zy

hebben , zo wel als die , groote laag neerhan-

gende Öbren: alleenlyk zyn ze niet zo zwart,

hoewel zeer bruin. Zy hebben een zagtzinnig

humeur , en zyn , van natuure , zeer vlug 5 be-

hendig en vernuftig. Altemaal hebben zy pek-

zwart Hair op 't Hoofd , dat van, de Maosper-

foonen zeer kort gedragen wordt. Hetgemee-

ne Vglk loopt bykans naakt: de Vrouwen met

I,DC£u X Stuk, de
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I. Afdeel, ^^^ Boezem bloot , en dit gebruik is in Indie zelft

IL Hoofd ^vry algemeen. De Stad Goa plagt weleer de

STUK. groote Markt te z^^n van de fchoonfle Vrou-

wen en Meisjes uit dat Wereldsdeel. Men vindt

'er nog Slaavinnen , die keurlyk op Inftrumen-

ten fpeelen ^ naaijen en borduuren kunnen :

blank, geelagtig, bruin, zwart, ja van allerley

koleuren. De Perfiaanen, die aan de Zeekufl

woonen, verfchillen weinig van de Indiaanen.

Het Perfiaanfche Bloed is , door vermenging met

den Landaard van Georgië en Cirkaffie, zeer

veel verfraaid , en men ziet in dat Geweft te-

genwoordig de fchoonfle Vrouwen van de ge-

heele Wereld.

DelnwoG- De Volkeren van Perfie, Arabie, Egypte en

ntYivm
2.'eheel Barbarie , kunnen aangemerkt worden

Peïfie, A-^ ^
^

rabie,Eoyp.als cene zelfde Natie, welke, in den tyd van
ïe^enBar ^'

yi^]^QYi-iQtii en zyne Opvolgers, zig grootelyfcs

uitgebreid, wyde Landftreeken overweldigd en

zig wonderbaarlyk vermengd heeft met de na-

tuurlyke Inwooners van deeze Landen. De Per-

fiaanen , Turken en Mooren , zyn tot zekeren

trap van befchaafdheid gebragt, maar de Ara-

bieren zyn meeftendeels gebleeven in eenen ftaat

-X van onaf hanglykheid , die de veragtingVan Wet-

ten onderftelt. Zy leeven , gelyk de Tarters

,

zonder Order, zonder Staatsbeftuur en byna

zonder Samenwooning : deDiefftal, Plundering

en Struikroovery , wordt verdedigd door hunne

Opperhoofden : zy rekenen zig hunne Misdaa-

den tot Eere , en hebben geen Agting \;por de

Deugd 5
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Deugd , noch voor eenige Menfchelyke Ver- 1. Afdeel.

bindteniflen 5 onderwerpende zig aan geenen, H-Hoofp-
STUK

dan die uit Dwaalleer en Bygeloovighefd zya

gefprootcn.

Sommige Arabieren hebben 't gebruik/ van

^ig een donker blaauwe koleur te doen leggen op

de Armen 5 Lippen en andere blykbaarfte Lig-

haamsdeelen. Deeze Verw wordt 'er met kleine
^

flippen op getekend , en men maakt dat ^y in het

Vleefch doordringt , door middel van een Naai-

de 5 daar toe gemaakt : 't welk een onuitwifchbaar

merk inprent. De Vrouwsperfoonen van woeft

Arabie verbeelden zig^ dat blaauwe Lippen,

Handen en Kin, haar wonder fraay liaan. Al-

le de Arabieren zyn op hunne Vrouwen zeer ja-

loers 5 en 5 't zy dezelven door hun gekogt

zyn of geroofd , zy worden altoos van hum

met zagtheid, ja zelfs met eenig Ontzag, be-

handeld.

Volgens 't Getuigenis van Tavernier , zyn d^ Schoon-

Vrouwsperfoonen van Turkomannie en Cirkaffieo ^^'^ ^^'

1 1 T -^ .
Vrouv/s.

even gelyk die van Georgië, zeer fchoon van perfogneo.

Gelaat en welgemaakt van Geflalte, Hy zegtj>

dat zy altyd frifch en jeugdig blyven tot de vyf-en-

veertig of vyftig Jaaren toe ; dat zy zeer arbeidt

zaam zyn , en zig dikwils begeeven aan het al-

lerzwaarfte Werk. Deeze Volkeren maatigen

zig de allergrootfte Vryheid aan in Huwelyks^

zaakcn: want, zo 't gebeurt, dat de Man niet

voldaan is over zyn Vrouw en het cerfle daar

over klaagt , laat de Heer van de Plaats hem die

i,DïRL, I. stvx. o *

af. ;



mo Beschryving
I. AFDEEL.afncemen, haar verkoop'^n en een ander geeven
II. Hoofd- aan den Man. Even zo gaat het , wanneer de
SÏÜK *

Vrouw het eeril klaagt over haaren Egtgenoot,

want dan laat men ze in Vryheid en neemt haar

van den Man af.

De Mingrejiers zyn, volgens 't Berigt vande

Reizigers , immer zo fchoon en wel gemaakt als

die van G'jorgieof CiikaiTie^ en hetfchynt dat

deeze drie Volkeren maar een zelfde Ras van

Menfchen uitmaaken. In Mingrelie ^ zegt Char-

DiN 5 vindt men Vrouwsperioonen van woi^fler-

. baare Schoonheid ) in wier Gelaat en Poftuur een

ongemeene Deftigheid docrftraak : zy hebben,

bovendien ^ . zo bevallige Lonken , dat iedereen

,

die ze aanziet , daar door ingenomen wordt,

Zodanigen, onder haar, die minder fchoon zyn

en bejaard v/orden , blanketten zig afgryslyk en

befchilderen haar geheele Aangezigt, Wangen 5

Wenkbrauwen 3 Voorhoofd, Neus en Kin; de

anderen vergenoegen zig met de Wenkbraauwen

te kleuren. Zy fchikken zig op zo veel zy kun-

nen. Haar Gev/aad zweemt naar dat der Perfi-

aanfche Vrouwen: zy draagen een Siuijer, die

maar het bovenfte en agterfte van het Hoofd

bedekt : zy zyn fchrander 5 beleefd en zeer min-

zugtig 5 maar te gelyk zeer trouwloos : daar is

geen kwaadaartigheid te bedenken , die zy niet

in 't werk ftellen om zig Minnaars te verkrygen,

om die te behouden of den hals te breeken.

Kwaadaar ^ De Mannen van dat Land hebben ook veele

Mingreifc- kwaade hoedanigheden. Zy brengen hunne Kin-
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deren tot Steelen en Rooven op; zy maaken LAfdrel.

'et hun Werk van. Hellen 'er hun Vermaak in, H Hoofd-
.STUK

en hunne Glorie ; zy vertellen , met een onge-

meen genoegen , de Rooveryën , die door hun

gepleegd zyn , en beroemen zig daar op ten

hoogden : de Leugen , Dievery en Moord

,

voeren by hun den naam van heerlyke Daaden

:

Veelwyvery , Overfpel en Bloedfchande , is

onder deezc Volkeren gemeen. Men ontfchaakt

elkander de Vrouweö ; men gebruikt , zonder

fchroom , zyne Moeije en de Moeije van zyn^

Vrouw: men trouwt twee of drie Vrouwen te

gelyk en ieder onderhoudt zo veel Bywyven

als hy wil, wordende een Man zo veel aan-

zienlyker en vermogender gefchat , hoe meer

Vrouwen hy heeft.

De jaloersheid heerfcht weinig in Mingrelie

,

en wanneer een Man zyne Vrouw op de daad

met eenen Minnaar betrapt , heeft hy Regt om
hem te dwingen dat hy Boete geeve , neemende

zelden daar van een andere Wraak. Die Boete

beftaat in een Speenvarken , w^aar van zy met

hun drieën eeten. Zy geeven voor , dat het een

zeer pryswaardige gewoonte zy, veel Vrouwen

en Bywyven te hebben , om dat men dus meer

Kinderen teelt , die weder voordeel aanbrengen

door ze voor gereed Geld te verkoopen of te

verruilen voor Huisraad , Kleederen en Levens-

middelen. Ook zyn de Slaaven in dit Land niet

duur : Mansperfoonen , van vyf-en-^twintig tot

veertig Jaarenoud, keften niet meer .dan vyftien

i.De%l. 1 srvK. O 2 Krop-
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I. Afdeel. Kroonen , die ouder zyn agt of tien : de moolje

IK Hoofd- Meisjes, tulTchen de dertien en a2:ttien Taaren,
STUK. ^

<D J :f

twintig Kroonen ; de anderen minder : de Vrou-

wen twaalf en de Kinderen drie of vier Kroonen.
Aart der Dq Turken , die een groot getal van deezc

Slaaven koopen, zyn een Volk 3 famengefteld

uit verfc'.eide andere Natiën. Die van Armenië

,

Georgië en Turkomannie , hebben zig vermengd

met de Arabieren 3 en zelfs met de Europeaanen,

ten tyde des Kruistogten naar 't Heilig Land.

Het is derhalve niet mooglyk, de natuurlyke In-

boorlingen van Klein Afie , Syrië en het overige

van Turkye ^ te onderfcheiden. Alles , wat men

zeggen kan^ beilaat hier in, dat de Turken in 't

algemeen flerk en taamelyk wel gemaakt zyn

;

ja dat men zelfs zelden onder hun geboghelden

en kreupelen vindt. Hunne Vrouwen zyn ook.,

doorgaans , fchoon van Aangezigt en volmaakt

van Gcftalte : zeer blank, om dat zy weinig bui-

tenshuis komen , en als zy uitgaan altyd over hun

geheele Hoofd met een Sluijer bedekt. [De ja-

loersheid heerfcht , gelyk men w^eet , onder de

Turken zeer , en niettemin zyn de Vrouwen zeer

minzugtig , weetende allerley liften uit te vin-

den, om hunne Mannen te bedotten.] Zy baa-

den zig zeer dikwils , gelyk de doorgaande ge-

woonte is in de Oofterfche Landen : zy laaten zig

dagelyks bewierooken en ftellen alles in 't werk

om haare Schoonheid te behouden of te ver-

meerderen. Geen Vrouw , zelfs van een Boer

of Arbeidsman, is 'er in Afie, zegt Belon, die



VAN DEN M E N S C H. SjIJ

niet Wangen zo fiifch heeft als een Roos, hetf^AFDErx,

Vel blank als een Lely, en zo zagt, dat menu Hoofö.

op Fluweel ichynt te taften. óndertuiTchcn is
^'^^'^'

't bekend , dat de Perfiaanen veel van Bruinetten

houden, en deTm ken beminnen de zodanigen,

die roodagtig zyn van Kolcur.

De Inwooners van het Noordelyk deel van De Gric

Griekenland zyn fterk van Lighaam en blank,
^^'' ^"^*

die der Zuidelyke deelen en der Eilanden bruin

van Vel. In 't algemeen geiproken zyn de

Griekfche Vrouwen nog fraaijer van leeft en le-

vendiger dan die der Oofterfche Landen
; [weshal-

ve men ook zegt , dat de fchoonite Dames van

het Serrail uit Griekenland worden gehaald , en

men heeft 'er tot Sultaninnen zien verh(^en,

wegens haare bevalligheid.] De Inwooners der

overige Eilanden en Kuften van de Middelland-

fche Zee, zelfs de Spanjaarden, zyn altemaal

veel bruiner of geelder dan de Franfchen , En-

gelfchen , Nederlanders , Duitfchers , en alle de

Inboorlingen der Noordelyke deelen van Europa

en Aiia , tot in Lapland , alwaar , gelyk wy ge-

zegd hebben , een geheel verichillend foort vaa

Menfchenis.

[De Veelwyvery , weet men , heerfcht onder ^'eelwyvery

de Mahomethaanen en alle de Volkeren van Afie,
j^^^h^^iieii,

zelfs de Tarters en Chineezen , gelyk zy onder

de Israëhten van ouds heeft plaats gehad. Hier-

om zou het wel fchynen , of dezelve meer over-

eenkomftig ware met de Menfchelyke Natuur,

dan zig by ééne Vrouw te houden , gelyk de

hDif^. 1 Stuk, O 3 Chrifle*
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I. Afdef.l. Chriftelyke Leer medebrengt : doch men ziet

ILHooFi-ïiiet dat die Londen meer bevolkt zyn dan de

sïüK. onzen ; en de affchuwelyke Misdaaden , die 'er

gedoogd worden , toonen klaar, dat de Veel-

wyvery uit de Zonde haaren oorfprong en voort-

gang heeft. Zonderling is 't , dat 'er aan de

Grenzen van Periie , tegen Turkye , zekere

Chrittenen vvoonen, die men Sabe'érs of Chrifte-

tien van St. Jan nOQmt^ v^elke, volgens hunne

Wet 5 twee Wyven hebben mogen , daar zy zig

mede in Huwelyk verbinden , en zulks is aan
•

hunne Priefters of Kerkedienaars ook geoor-

lofd (*).

Overvloed Ondertuffchen komt het in bedenken 5 of 'er

perroo^nen^"
zulk gen overvloed van Vrouwsperfoonen zy in

in de Ooi- alle de Ooilerfche Landen. Volgens de Wet der
terfche

Lauden. Natuur 5 die in Europa plaats heeft , worden , ge-

lyk wy gezien hebben (f) 5 altyd minder Meis-

jes dan Jongetjes gebooren, en uit de Sterf lyflen

blykt wel, dat 'er van de Mannelyke Kinderen,

in de Jongheid , omtrent een zesde deel meer

fterven , dan van de Vrouwelyke ; doch dit ver-

fchil kan op ver naa niet goedmaaken , het gene

'er, ten opzigt van de Levenswyze in Europa,

aan te kort zou komen ; daar men egter niet zeg-

gen kan , dat de Vrouwsperfoonen zo zeer over-

fchieten. Doch hier van kunnen verfcheide re-

denen zyn : de gedtiurige Oorlogen verflinden in

die

{^) Afaria^e Ceremonies in aït the parts of the World.
Cliap. IX. Dublin. 1744.

(f) Blaaz.1^2, 183.
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die Landen zeer veel Manvolk, en het dienil- 1. Afdfel.

baar Werk wordt*'er meer door Mmsperfóonen II. Hoofd-

verrigt. Daarenboven zyn het , onder de Tur- ^ ^
^^*

ken by voorbeeld , niet aHe Mans die veele

Vrouwen hebben ^ maar alleen de Vermogendfle

,

en tot oppaffing van dezelven worden veele Ge*

fnedenen gebruikt. Ook kan men aanmerken 5

dat dd Vrouv/sperfooiien in 't algemeen vree:., er

huvv^baar zyn dan de Mannen (^) , die zelfs al-

daar zelden trouwen voor hun twinti^fle Jaar.

In China 5 daar de Oorlog tegenwoordig geheel

verbannen fchynt te zyn, is nog de overvloed

van Vrouwsperlbonen zo groot , dat fommige

Ouders de onmenfchelyke gewoonte hebben , om
hunne Kinderen, zo 't Meisjes zyn, indien zy

vreezen, dezelven niet behoorl^z-k te kunnen op-

brengen, te vermoorden , of tot een oneerlyk

Leven te verhuuren of te verkoopen. De gru-

welyke manier, om de Jongetjes te ontmannen,

ten einde daar mede voordeel te doen , al was

't maar enkel om ze lieflyker Stem te doen heb-

ben 5 heeft zelfs in Italië plaats.

In de Noordelyke dcelen van Afrika is men De'^t^woo.

omtrent ditftuk zo onbepaald niet als ïnTurkve f-;>'''--^-'

Die van Algiers en Tunis neemen gemcenlyk

maar ééne Vrouw of twee op 't meefte , daar de

Turken in den Alkoran toegelaten wordt , vier

wettige Vrouwen te hebben en zo veele Bywy-

vcnof Slaavinnen, als zy onderhouden kunnen.

() Ziebladz. 181.

.1. Deel. 1 Stuk* O 4
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I* Afdeel ^^ Egypte heeft ook de Vcelwyvery plaats , zo

II. [iooFD-welals onder de Mooren van*Fez en Marokko.
«TUK. j^Q Egyptifche Vrouwen houden zig niet op

mcc de verfiering Van hun Aangezigt en Hair,

gelyk die van Europa 3 maar leggen zig voorna-

melyk toe op de zuiverheid van haar Lighaam

,

en baaden zig dagelyks , om vet en poezelig te

worden; zo ALPiNusverhaalt.

Aart en De Negers van Guinee zyn zeer wild en

nier van de" wreedaartig: Moord, Overfpel en Dievery, wordt
Negers.

|^y j^^^ ^[q^^ gerekend : zy zyn Afgodendienaars

en onthouden zig tweemaal in de Week, met

veel flrengheid, van Wyn, als ookfomtyds van

zekere Spyze, waarin de Zoon den Vader, en

xle Dogter haare Moeder , zeer Hipt navolgt. Zy

zyn zeer vrolyk als 't hun wel gaat, doch mistroos-

tig, tot wanhoop toe ; wanneer men hun hard be-

handelt of hunne Kinderen met geweld ontneemt.

Niets kan men hun betrouwen en geen wonder

,

want zy verkoopen elkander , gelyk men weet

,

tot de allerhardfle Slaaverny. Zo wel de Mannen

als de Vrouwen loopen naakt , doch tooijen

hun Lighaam zo veel op , als mooglyk is ,

en draagen Ringen van Goud of Elpenbeen om

de Armen , Beenen en den Hals : hun Hair bin-

den en ftrikken zy netjes op', en verfieren het

met Koraalen , Pluimen en andere Snuifteringen;

het Lighaam met Banden en Zoomen ; terwyl zy

om den Middel een Kleedje hebben van Stoffen,

meer of min koftbaarj naar dat het hun Ver-

mogen toelaat.

, -^ Men
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Men zoude hier billyk mogen vmagen, wel- 1. Afdeei^

ke de oorzaak zy van de Zwartheid der Negers IL Hoofd-

in Afrika ^ die zekerlyk de zwartfte Men- ^'^^^*

fchen op den Aardbodem zyn. Tegenwoor- ^^^ j,,,^^^

dig is men verzekerd, dat die Zwartheid haare^wanhcid.'

Zitplaats niet heeftin de Huid, noch in de Op-

perhuid , maar in zeker Slymagtig of Snotterig

bekleedzel , 't welk over het geheele Lighaam

legt, tuffchen de Huid en de Opperhuid. •De

eigentlyke Huid is in alle Menfchcn van de zelfde

koleur ; de Opperhuid is in de Zwarten zo wel

wit als in de Blanken , hoewel zy fomtyds ecni-

ge zwartheid heeft aan de binnenzyde , door de

af kleuring van die zwarte Slymagtige StoiFe,

welke in Water fmelt en in *t behandelen af-

geeft. Van deeze tuilchenkomcnde Stoffe hangt

al de verfchillendheid van de koleur der Huid

in de Menfchen af. Zy is in de Europëers wit

of geelagtig, in de Afiatifchen bruin , in de Ame-

rikaanen ros, in de Afrikaanen zwart Maar,

welke de oorzaak zy van dit Verfchil, kan men

even zo weinig vaflftellen , als waarom de Var-

kens in fommige Landen byna akemaal wit , in

anderen gemeenlyk zwart van Flair zyn Q^y Van

de verbranding door de Zon , immers , kan zy al-

leen niet afhangen ; want de Negers zyn zwartft

in die Lighaamsdeelen , welken de Schaamte

ook

(*) OeHeer df. Buffon IciMr deeze Zwartheid der Var-
kens ook van de Hirre af, doch hy fchynr niet bedügr re

hebnen, dat de Varkens by Frankj or t , /.o WQÏ^h in i^at^»

j>h/nej alremaal z.wart zyn.

J. Deel. i Stuk. O ^



si8 Beschryving
L AFi>EEL»ook hun zorgvuldig doet bedekt houden. De
IL Hoofd- Hitte te Senegal heeft men, wel is waar, veel

STUK.
grooter bevonden dan ergens op den geheelen

Aardkloot 5 zo veel my bekend is; naamelyk

38 Gr. op den Thei'mometer van Reaumur,

dat 117J- Gr. is op dien van Fahrenheit:

doch waarfchynlyk zyn 'er buitendien nog in-

wendige Oorzaaken van deeze Zwartheid , mis-

fchien plaats hebbende in de Gal of in het Bloed,

gelyk fommigen willen.

Land- j^q Negers zyn , zo wel als de Europeaanen, aan
Ziekren

, ,

der Negers, de Kinderpokjes onderhevig 5 en deeze regtten

dikwils groote verwoeftingen onder hun aan,

doch men vindt niet dat zy eenig Middel daar

tegen gebruiken gelyk de Tarters , die ze hun-

ne Kinderen, inzonderheid de Meisjes, al zeer

vroeg In-enten, op dat zy de Schoonheid van

haar Aangezigt niet verliezen zouden. Daaren-

boven hebben de Negers nog een Landkwaal,

hun meer dan de Europeaanen , die daar te Lan-

de zyn 5 aantaftende , de Draakworm genaamd,

welke onder de Arabieren ook plaats heeft en

zeer gemeen is te Medina in Arabie , weshalve

zy dikwils Fena Medinenjts genoemd wordt.

FocKENBROGH zcgt daar van , fchertzende,

35 Guinéa is een Land, daar de Wormen niet

„ v/agten tot dat de Menfchen dood zyn , maar

„ hun nog leevende doorknaagen". Sommigen

egter verbeelden zig, dat het geen levendige

Worm, maar alleen een verdikt Vogt zy, on-

der de gedaante van een lange, ronde, witagti-

ge
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ge Koord, in een Ader vervat (*); dochhoi^ komt
j, Afbeeu

het dan, dat men by het uithaalen van denzel- II. Hoofd-

ven geen Bloedflorting verneemt, enz. Boven- ^"^^'^^

dien zyn de Negers , zo wel als de Europeaanen,

daar te Lande veclerley Ziekten, die uit On-

tugt en Overdaad fpruiten, onderhevig. Dit ,

maakt hun zo zv/ak van Natuur, dat zy zelden,

zegt men, veel hooger Ouderdom dan vyftig

Jaaren bereiken.

Het Zuiderdeel van Afrika wordt bewoond door De Kaffers.

een nog wilder en woefter Volk dan de Negers,

die men in 't algemeen begrypt onder den naam

van Kafers ; hoewel 'er tufïchen deze Volkeren,

die in byzondere Ryken zyn verdeeld, een

groot verfchil en een geduurige Oorlog is. Van

Geftalte zweemen zy naar de Negers , hebben-

de platte Neuzen , dikke Lippen en v^^ollig Hair

op 't Hoofd , doch de Koleur is in veelen Kafta»

niebruin. Onder deeze Volkeren vindt men de

grootlle Eeeftagtigheid, miffchien, die' 'er by

Menfchen op den gcheelcn Aardbodem plaats

heeft. Zy eeten byna alles wat hun voorkomt

;

doode Vifch, rottende Krengen en Zeehonden

zyn by hun een Lekkerny , en men verzekert,

dat 'er ook onder zyn , die Menfchen Aagten,

en gebraden zynde opeeten. 't Aanmerkelyk-

fte is , dat dit Volk tot een" hoogen Ouderdom

komt , dikwiis van over de honderd jaaren ; doch

waar-

(*) Zie de . 4l?:^yneene Oiffi^nfchoole , uitgegeven in *(

Jaar 1760, XII. Stukje, biadz. 490.

l,l>hKL. I StUJC.
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I. ArDEEL.waarfchynlyk zal die zo heel naauwkeurig niet

IL Hoofd- onderzogt zyn.

STUK. y^j. jg Kaffers wordt gerekend te behooren

jgjjj]^"^"^^^'de Natie der Hottentotten , woonende omtrent

de Kaap de Goede Hoop ; maar dit Volk is door

verkeering met de Hollanders zeer veel be-

fchaafder geworden. Zy zyn op ver naa zo
' zwart niet als de Negers 3 ja men wil zelfs dat

hunne Kinderen , onder de Europeaanen opge-

voed zynde , blank blyven. Zy bedekken de

Schaamdeejen , doch loopen anders meefl naakt,

befmecrende hun Lighaam mee Vettigheid

en met Roet , om gitzwart te zyn. Hun ge-

woone Voedzel is Melk en Vleefch van Bees-

ten 5 inzonderheid Schaapen, die zy zeer zorg-

vuldig aanfokken , en de Darmen zyn by hun

de grootfte Lekkerny. Pater Tachard ver-

haalt 5 dat zy meer trouw en liefde jegens el-

kander betoonen dan de meelle Chriflenen. O-

verfpel en Dievery wordt by hun met de dood

geftraft. Ieder Natie heeft haaren Opperffce of

Kapitein , wien zy in alles gehoorzaamt. Zy
maatigen zig de Vryheid aan, om zo veel Vrou-

wen te neemen als zy onderhouden kunnen

;

evenwel hebben de allervermogenften 'er zel-

den meer dan drie. Het is een fterk , vlug en

werkzaam Volk 5 inzonderheid tot den Wa-
penhandel bekwaam , houdende zelfs eenig

Krygsvolk op de been. Men verwondert zig,

in 't byzonder, over de bekwaamheid die zy

hebben, ombreede diepe Rivieren, met hunne
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Ballafl of Bagagie op 't hoofd, te kunnen over- 1. Afdeel.

zwemmen C0-] ïï* Hoofd-

In de geheele nieuwe Wereld is , om zo te
^^^^*

fpreeken, maar één Ras vanMenfchen, ^o weel ^-^^.^^^^^^^

de Inboorlingen aangaat : want een groot deel'»^ ^'^eaieen.

der Inwooneren beftaat uit Europëers van aller-

Jey Natiën. Hunne natuurlyke koleur is ros of

roodagtig , uitgenomen in de Noordelyke deelen

,

alwaar men eenige Menfchen vindt die naar de

Laplanders gelyken , en ook fommigen met

blond Hair , zweemende naar die der Noorde-

lyke Landen van Europa. Voor 't overige be-

grypt dit groote Wereldsdeel niet dan Men-

fchen, waar onder byna geene verfchillendheid

is. Miflchien ontftaat decze overeenkomftigheid

der Inboorlingen van Amerika grootendeels uit

die van hunne Levenswyze. Alle de natuurlyke

Amerikaanen zyn Wilden geweeft , toen de

Europeaanen voet kreegen in de nieuwe We-^

reld , en die genen , welken 'er nog van over-

gebleeven zyn , in Zuid - Amerika , in Mexi-

.

co en Peru , zyn v/el door de Spanjaarden tot

eenige befchaafdheid gebragt , maar men vindt

ze nog zeer \ aftkleevende aan hunne oude Ge-

woonten. Die van Noord-Amerika hebben zelfs

nog hunne Vryfieid behouden.

[De Baron pe Hontan geeft ons de vol- De Wilden

gende Befchryving van cje Wilden van Kanada. ^^^ ^^^"^^^^

zy

I, Deel* I Stujc»
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L Afdeel. 2y ^y^ 5 ^^ö^ ^^y ^ ^^ ^^^ ™ beeflagtig niet als

IL Hoofd- fo^i^ig^n zig verbeelden. De Lighaamsgeftalte

öTüK. is doorgaans regt, wel gemaakt en van taame-

lyke langte ; het Aangezigt nier onbillyk , in-

zonderheid dat der Vrcuwsperfoonen , die egter

al te vet en zwaarlyvig zyn. Men vindt 'er zei-

den Geboghelden, Kreupelen, Blinden of Stom-

men onder. De Oogen zyn groot , en zwart,

gelyk ookhetHair; de Huid byna Olyfkleurig;

de Tanden zo wit als Yvoor. Zy draagen naauw-

iyks Kleederen 5 dan in den Winter, envv^oonen

met verfcheide Huisgezinnen te gelyk in ééne

Hut , die zy van Hout maaken en dikwils met

Baft van Boomen toedekken. Zy leeven byna

alleen van 't Wild , dat zy vangen , en zyn zeer

goede Jaagers ; doch van den Landbouw maaken

zy weinig Werks eneeten byna geen Brood. De
Bontvagten of Pelteryën dienen' voor een ge-

edeelte tot hunne Kleeding, het overige verkoo-

pen zy aan de Europeaanen , of liever verruilen

het voor Sterken Drank , waar van zy groote

Liefhebbers zyn. Geld is by hun niet in ge-

bruik en zy veragten hetzelve , zeggende dat

het tot Roovery , Moord en allerley Misdaaden,

daar zy een grooten afkeer van hebben , aan-

leiding geeft.

Die van De Inboorlingen van Virginie zyn ook frifch
ir^^ii^-

en fterk van Lifd'^aam, doch uitgenomen de

Jagt, daar zy insgelyks hun \'^^erk van maaken,

ten uiterfte traag, hoewel niet onbedeeld van

Verftaad. Zy hcbbea zonderlinge Denkbeelden
' ca
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en zyn zeer bygeloovig ten opzigt van de^AFDEEL.
Waarzeggery 5 meenende dat daar door alieiLBooFB.

Diefftal en Schenddaaden aan 't licht worden ^"^^k*

gebragt. Zy fchilderen hunne Armen , Handen

,

Beenen en Aangezigt^ met verfcheide afbeel-

dingen van Beeften en met zwarte flippen ^ om
zig te verfraaijen; draagende Oor-fieraaden van

Schulpen in plaats van Paarlen. Veelen hebben

een Kroon van Vogelvederen op 't hoofd, en

fommigen draagen een foort van Schouderman-

tels 5 die zo konftig uit Pluimen van allerley ko-

leuren zyn famengeileld , dat men zig over hun

Vernuft moet verwonderen.

In 't algemeen hebben de Wilden van Ame- Af^oden-

rika, wanneer zy in Vryheid worden gelaten , ^f.y^,^^^

de onnoozelheid van alles aan te bidden dat hun

fchaaden kan. Men heeft gezien 5 dat zy voor het

Schietgeweer en Kanonftukken nederknielden.

Toen de Engelfchen eerft een Vaartuig op een

binnenlandfch Meir in Nieuw Engeland brag-

ten 5 meenden de Wilden dat het een groote

Vifch ware, en liepen van verbaasdheid weg.

Doch de Duivel is het voornaamfle Voorwerp

van hunne aanbiddinge ; ten mini1:e indien men

de alleraffchuwlykfte Beelden , die te bedenken

zyn, welken in hunne Tempelen of Pagoden

5

inzonderheid by die van Mexico en Peru ge-
^

vonden zyn , (3aar voor houden mag : doch alle

Afgodsdienft wordt daar , zo veel mooglyk 3

door de Spanjaarden met geweld belet. Dat zy

egter , met zagte behandeling , niet onleer-

hDELu I stv*. zaam
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I.AFDEEL.zaam zyn , bewyfl de Onderwerping der In-

II. Hoofd- wooneren van de binnenlandfche Landftreek in

STUK,
Zuid-Amerika 5 Paraguay genaamd, aan de Je-

fuiten.]

Oorfprong Uit het voorgemelde blykt , dat de oorfprong

rikaacen"
^^^ Amerikaanen de zelfde zy als die der ande-

re Volkeren op den Aardbodem. Daar kunnen

oudtyds Wegen en Middelen gev^eeft zyn 5 ons

onbekend 5 die Menfchen uit de oude in de nieu-

w^e Wereld overbragten. Immers 5 waar van anders

die overeenkomft in Geftalte tuüchen de Wil-

den van Noord-Amerika en de Oofterfche Tar-

taaren : die gelykheid der Inboorlingen van dit

Wereldsdeel onder elkander ? [Wy hebben ge-

zien 5 hoe zeer de Opvoeding een Menfch ver-

anderen kan 5 en in Geftalte 5 Spraak en Zeden,

• Wild, ja Beeftelyk maaken('^). Vindt men niet

zo wel Afgodendienaars in Lapland, Tartarie en

Guinee j als in Amerika, en, gelyk de Kaffers

Menfchenvleefch zouden eeten , wordt niet het

zelfde verzekerd van de Kannibaalen?

Getal der Dit leidt ons, natuurlyk, tot het onderzoek
Menfchen ^^^ ,^ ^^^^ ^^j. Menfchen op den geheelen

Aardkloot. Aardbodem. Van veelen is naar hetzelve op

eene zeer lolTe manier gegift; zodanig, dat het

byna de helft verfchilde , en dit is te minder te

verwonderen, wegens de tegenftrydigheid , die

in dit opzigt plaats heeft in d@ Berigten vai)

fommige Landen , en de onzekerheid van de

meeften,

^ {*] Bladz. 142.
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meeften, die de anderen Wereldsdeelen betref- 1. Afdeeu

fen. 't Getal der Menfchen in Europa ^ wordt, II.Hoofd-

met veel waarfchynlykheid 5 op ruim 100 mil-
^^^^*

lioenen begroot , gelyk Ricciolus het al ilcl-

de. Maar dat in Afia vyfmaal zo veel Volks

zou zyn, gelyk hy opgeeft , is gantfch onge-

loofbaar 5 en voornaamelyk gefprooten uit de

byftere vergrooting van 't getal des Volks in

China. In het geheele Ruffilche Ryk , dat byna

de helft beflaat van Afia , mag men met reden

giffen 5 dat nog geen 30 millioenen Menfchen

^.yn : in China omtrent 60 millioenen. Neemt

men dan ïurkye , Arabie , Perfie , Indie en de

Eilanden, te famen op 100 millioenen ; zo aal

Afia flegts omtrent 200 millioenen Inwooners

uitleveren. Ten opzigt van Afrika is naauwlyks

een giffmg te maaken : maar, de onbewoondheid

der binnenfte deelen in aanmerking neemende

,

fchynt het genoeg dat men 'er zo veel Volk in

ftelle als in Europa. Ook meent men, volgens

de Waarneemingen van een hedendaags Reiziger

door Noord-Amerika , met reden te kunnen on-

.derfl:ellen , dat in dat gro^te Land geen meer

Wilden zyn , dan Inwooners in de Stad Parys.

Zuid-Amerika is, insgelyks, op veele plaatfen

zo fchraal bewoond , dat men miffchien befl

het getal des Volks , in dit gantfche Wereldsdeel,

ook op omtrent 100 millioenen zal begroo-

ten. Dit maakt in 't geheel ongevaar 500 mil-

lioenen voor't getal der Menfchen op den Aard-

bodem , gelyk de Heer Strüyck al voor lang

1. DïLüi, i Stuk. P ge«
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2. Afdbel. gerekend beeft (^). Hoe veel waarfchynlyker 1$

li. Hoofd dit dan de byfiere begrooting ^ die men thans

»TüK. weder als iets nieuws ziet te berde brengen ^ en,

RiccioLUs als 't ware tragtcnde te overtreffen,

dit getal op 953 millioenen fielt. Honderd

millioenen Menfchen is inderdaad wat veel, om
daar mede zo mimfchootig te zyn.]

^
Befcbry- Dus de Natuurlykc Hiflorie van den 'Menfch

,

Aienfche- ^^^^ ^cn Heer DE Bltffon, beknoptQlykj met vee-

M< ï-ig- Ie Byvoegingen voorgedragen hebbende , gaa ik

over tot de Befchryving van 't Mcnfchelyk Lig-

haamjuit deNafpooringen enOntdekkingen van de

oude en hedendaagfche Anatomiflen opgemaakt.

Jn de Ontleedkundige Befchryving van den

Menfch, en van alle andere groote Dieren, kan

men gevoeglykfl eerfl fpreeken van de Beende-

ren : want die zyn het , v^elken de Geftalte van

het geheele Lighaam beter uitdrukken , dan eeni-

ge andere vafle of vloeibaare Deelen : zy gce-

ven fleunzel aan de Spieren , die het Lighaam

bcweegen : zy blyven in weezen , wanneer al

het overige door Verrotting is vergaan.

De Groei- In de Beenderen komt eerfl hunne oorfprong

^Be^ d^^
^^ aangroeijing in aanmerking : want in de on-

gebooren Vrugt vindt men , in de eerfle Maan-

den, in 't geheel geen Beenderen. Die Lig-

haamsdeelen, welke naderhand Been worden,

zyn alsdan Vliesagtig, uit verfcheide Vezelen

en zeer kleine Vaatjes famcngefleld , waar van

zy

{^) Gijfingen o^^er den Suat yan*t Menfchel^k CeJlagU
AmUerd. 1740. Biadz. 322.
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zy gevoed worden. Deeze Vezelen en Vliezen lAfdeel.

worden vafter door het verdikken van het Wa- II. HootD-

terige Vogt, in dezelven vervat, en als Kraak-
^^^^*

beenig. Tegen de eerfte Plaatjes, vervolgens,
*

nieuwe laagen van Vezelen en Plaatjes aan ge-

voegd zynde , worden die allengs vafter ge-

maakt 5 en door middel van fchuinze , dwars-

loopende Vezeltjes, als met Spykers of Nage-

len, famengehegt zynde , groeit 'er eindelyk

Been van ; dat zo veel vafter van zelfftandlgheid

is , hoe digter de Plaatjes tegen elkander aan ge-

voegd zyn , en altoos is derzelver tulTchenruim-

te met een Mergagtig Sap gevuld.

De Beenderen zyn van veelerley figuur. Men ï>erzelver

vindt 'er die Plaat- of Schottelswyze zyn ^ en Geleding,

gefchikt, om, met anderen famengevoegd , een

Holligheid te maaken , die eenig voornaam Lig-

haamsdeel bevat ; gelykde Beenderen van 't Bek-

keneel ; of geheel plat , om breeder aanhegting en

meer vaftigheid te hebben , gelyk de Schouderbla-

den enHeupebeenderen. De meeften zyn langwer-

pig , en ofBoogswyze gekromd , gelyk deRibben,

of byna regt uit geftrekt, gelyk die der Lede-

maaten. In 't algemeen hebben zy veelerley

Uitwaflen en Holligheden, dienende tot de Ge-

leding met elkander en om meer kragt te gee-

ven aan de werking der Spieren. Veelen deezer

Uitwallen zyn in de Jongheid Kraakbeenig,

doch worden in de Volwaffenheid volkomen

Been : waar uit blykt , om wat reden het Sa-

mcnftel der Bejaarden zo veel fterker is , dan

i.D£ii, isivx^ P 2 dat
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I.AFDEEL.dat der Kinderen. De Geledingen zyn, in Vol*

II.HooFD-waffenen, ook de Ontwrichting minder onder-

STUK.
hevig. Sommigen derzelven maaken een vol-

• maakt Scharnier uit ; anderen draaijen als een

Kloot in zyne Pan 5 en dit meukt , dat wy de

Armen en Beenen niet alleen naar alle kanten

beweegen , maar ook in 't ronde draaijen kunnen.

Verdeeling Het Samenftel der Beenderen , ontbloot van

van 't Ge^ ^{q Vleefch CU zagte Declen 5 wordt een Ge-
raamte.

^Skeleton
^^^^^^^^ "^ genoemd. Men onderlcheidt in het-

zelve drie deelen , naamelyk Hoofd , Lighaam

en Ledemaaten. Van ieder zal ik in 't byzon-

der fpreeken.

Hét Hoofd. Het Hoofd beflaat , ten grootflen deele , uit

een rondagtige doch langwerpige Beenkas^ het

Bekkeneel gcrï2idm(}ii famengefteld van agtvoor-

naame Beenderen , die met eikanderen een digte

Holligheid maaken , welke de Herfenen bevat.

Men vindt, wel is waar, in een gedroogd Bek-

keneel verfcheide Openingen, doch deeze zyn>

in een levendig Menfch, en zelfs in eenLyk,

altemaal gevuld of ten naaften by geflooten.

Van de gemelde agt Beenderen maaken 'er vier

het bovenfte van het Bekkeneel uit ; naamelyk

het Voorhoofdsbeen , de twee Opperhoofdsbeen-

deren en het Agterhoofdsbeen ; de Slaapbeen-

deren de zyden van het Hoofd. De vier eer-

ften 5^.yn met Naaden famengèvoegd , die als

met Tanden van een Zaag in elkander fchieten,

en zo vaft vereenigd , dat niets dan het uiterfte

gev/eld in ftaat is om ze uit elkander te doea

gaan.
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. ^mn. De twee laatften van de agt Beenderen
j^^^^^^^^^^

.des Bekkeneels fluiten het onderfte en voorfteï[^ jj^^^^^

gedeelte , wordende genoemd het Wiggebcen stuk,

en Zeef been : het een wegens zyne figuur en

plaatzing 5 het andere wegens zyne Zeefagtige

zelfftandigheid. Das hebben ook alle de Been-

deren van het Bekkeneel, in 't midden van hun-

ne dikte 5 iets dergelyks , 't welk onder den

naam van Tiiffcbeijlaag -\ onderfeheiden wordt j- j^,^/^^-

van de beide Tafelen 5 tullchcn w^elken het be-

greepen is.

Het Aangczigt is famengefteld uit verfcheide Her Aan-

flukken Beens, die begreepen woorden onder
^^"^^^'

Xwec voornaame deêlen , de Kaahen genaamd 5

waar van de bovenfte onbeweeglyk is 5 de on-

derfte beweeglyk. De Bovenkaak beftaat uit

dertien Beenderen; de weeten de tv/ee eigent-

]yk genaamde Kaakbeenderen 5 die ver de groot-

ften zyn van allen, de twee JukbeendertjeSj

die de Wangen fteunen; de twee eigen Been-

dertjes van de Neus; de twee Nagelbeentjes die

de Traanbuis uit de Oogen
^„
gedecltelyk door-

gang geeven; twee Sponsagtige Beqntjes in de

Neus f de twee van het Gehemelte , en dat en-

kelde Been , 't welk een gedeelte van 't middel-

fchot der Neus uitmaakt , het Ploegheen ^' ge- * rcmet

heten. Deeze Beendertjes zyn door enkele

Naaden, doch niettemin zeer vaft, famenge-

voegd. De Onderkaak beftaat, in een vohvas-

fcn Menfch , maar uit één ftuk Beens , gely-

kende naar een Boog^ wiens enden opwaards
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den.

^Incifoi'fs]

I. Afdeeljyzen 3 waar mede zy, op een zeer konflige

il.HooFD. wyze, gewricht wordt aan de Slaapbeenderen,

STUK.
jyfgji vindt in dcczc , zo wel als in de Bo-

^De Tan-^gj^j^^^l^^ wanneer 't getal vol is , zeflienTan.

den, te weeten vier die in 't midden van de

Kaak of voor in den Mond flaan , bytelswyze

fcherp en met hunne fcherpte nevens elkander

gevoegd. Men noemtze, om diereden, Siiytan-

den * of Voortanden , en in de Kinderen dikwils

Boter ' of ook Lachtande^i^ om dat zy in 't

Lachen zig meer vertoonen dan de anderen.

Aan ieder zyde van deeze ftaat een Tand, die

'er dus vier in 't geheel uitmaaken , gemeenlyk

f C<inini Hondstanden f om hunne gedaante genaamd

;

v^ant zy zyn rondagtig fpits ; en ook wel Hoek-

tanden , om dat zy als op de hoeken van den

Mond flaan , tuflchen de Voorfle en Agterfte

Tanden. De twee in de Bovenkaak draagen

den naam van Oogtanden , om dat derzelver

v^ortels naar de Oogen flrekken , boorende fom-

tyds tot in de holten der Kaakbeenderen door.

Het getal der Agtertaaden . die men gemeenlyk

Kiezen noemt, is twintig, vyf wederzyds bo-

ven en onder. Zy draagèn eigentlyk den naam

van Maaltanden § : want het kaauwen of ver-

maaien der Spyzen is hun Werk, waar toe.zy

byzonder gefchikt zyn , zo door de oneffenheid

van hunne Oppervlakte, de Kroon genaamd,

als wegens hunne plaatzing. De twee voorllen,

die aan de Hoektanden volgen , zyn kleinder dan

de derde en vierde: de vyfde in ieder ry komt

zeer

$ M&lares
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7xcr laat en zelden voor de VolwalTenheid te r. Afdeel.

voorfchyn : weshalve men die agcerfte Kiezen IL Hoofd-

Tauden van V Verftarid genoemd heeft.
^'^^^'

De Tanden 5 hoe klein ook in vergelykingKnnftieGe-

met de andere Beenderen ^ zvn wonderbaar ten ^,^^ <^erTan-

dcn.

opzigt van hun maakzel. De Natuur heeft haa-

re zelfflandigheid , welke uitermaate hard moeft

zyn 5 om zo veele Jaaren een zo iterke wryving .

te kunnen uitftaan , bekleed met eene Korft , die

van Been verfchilt en als Glasagtig zig vertoont

:

weshalve men ze noemt het Fsrglaasdder Tan--

den\ een Stof, zo hard, dat niets byna, dan

de Vyl en knaagendc of fcherpc Vogten, in

ftaat is om ze te befchadigen. Zy moeften niet

volftrekt gehegt zyn aan een Been , om dat de

aandoening van een harde Beet ^ anders , door

het geheele Lighaam dreunen zou: ten dien

einde zy zy zeer kondig in holletjes geplaatft >

daar zy met hunne Wortels als . ingekionken

zyn 5 omringd met eene Sponsagtige zelffcandig-

heid 5 die (^e fterke drukking weerftaat en te-

vens vaflhé^ting maakt. Om gevoed te v/orden

ontvangen zy , door een klein gaatje in den

Wortel 5 de Vaatjes daar toe noodig. Niet

minder zonderling is 't, hoe die Holletjes, in*

Tandelooze Oude Luiden ^ zig wpder fluiten,

en dus hun nog eenige bekwaamheid tot kaau-

wen wedergeeven.

Het Hoofd ruft op een Beenige kolom, die Oe Ruggc

den Stam uitmaakt van het Lighaam , naamelyk S^^^^*

de Ruggegraat. Dceze is famengefteld uit vier-

I. DiEL. xStwk. P 4 ^^'
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I.AFDEEL.en- twintig ftuks Beenderen ^ de Wervelen

IT. Hoofd* genaamd 5 en eindigt ineen vaft Been , dat

STUK.
. j^gj^ j^^j. Heiligbeen noemt ^ uitloopende in het

Stuitbeen. De Wervelbeendcren zyn ringswy-

z^ ftukken3 die op elkander leggen met Kraak-

beenderen daar tuffchen ^ en famengewricht door

middel van hunne Uitftekken ^ waar van de ag-

t SpinA terfte, de Graat f genaamd ^ dien naam mede-

deelt aan het geheele Samenflel. Zy maaken

met elkander een holle koker, waar in het Rug- '

gemerg is vervat, zynde niet volkomen regt,

maar eenigerraaate als een /geboogen. Men
verdeelt ze in zeven Halswervelen , twaalfRug-

gewervelen en vyf Lendenwervelen , zynde de

eerfte de bovenfte en kleinfte, de laatfte de on-

derde en grootfte van de Ruggegraat.

De Ribben. Aan de Ruggewervelen zyn , wederzyds , door

Geleding gehegt twaalf Ribben , die het holle

Gewelf van de Boril uitmaaken. Ieder Rib is

,

ten dien einde, boogswyze gekromd", maaken-

de de helft van een Ovaalen kring , behalve de

vyf onderde , die daarom genoemd worden

* Cof^d ofJegte Ribben ^. De zeven bovenfte Ribben

ffnrU jjyn , met hunne voorfte enden , ingeplant in het

•Borftbeen, 't welk de twee Sleutelbeenderen,

met zyn boven-end, hegten aan de Schouder-

bladen; die van agteren tegen de Ribben aan

leggen. Het onder-end van het Borftbeen gaat,

met de Ribben, in de Ademhaaling, op en ne-

der, en is door middel van Kraakbeenderen fa-

mengevoegd met de enden der onegte Ribben

,
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behalve de twee laatften.^ Het uitfteekend end f, Afdeel.

van 't Borftbeen wordt ^ om dat het fomtydsll. Hoofd-

puntig uitloopt, het Dolkswyze Kraakbeen ge-^*^^^*

noeml

Het Heiligbeen, onderaan de' Ruggegraat , Het Bek-

beftaat in de Jongheid ook uit een foort van^^^"'

-Wervelen , vyf in getal , doch in Volwaffenen

zyn zy famengegroeid , en maaken één driehoe-

kig Been uit, dat zo w^l behoort tot de Been-

deren van het Bekken ^ als van de Ruggegraat. *Pfhfs

Immers aan de vlakke breede zyden van hetzel-

ve, met Kraakbeen bekleed, zyn gehegt de

Heupbeenderen, die het voornaamfle deel van

de Dngenaamde Beenderen uitmaaken. Dit zyn

twee groote (lukken, ieder famengefleld uit drie

Beenderen , naamelyk het Darm of Hcupebeen

,

dat met zyne w^eergaa de Heupen maakt; het

Zitbeen, daar het gantfche Lighaam op ruft,

vv^anneer men zit ; en het Schaambeen , 't welk

met zyne weergaa van vooren is famengegroeid.

De Heup- of Darmbeenderen , die de boven-

flen en ver de grootften zyn van de drie, maa-

ken den bovcmand van 't Bekken , aan de zy*

den; deSchaambeenderen, diedekleinftenzyn,

fluiten het van vooren. Deeze drie Beenderen,

egter , zyn in de Volwaflenheid zodanig famen-

gegroeid , dat men geen fchciding kan vinden. ^

Niet genoeg kan men zig, over het konftig Konftig

Samenftel der Beenderen van den Romp of Stam ^^^^^^^^^

des Lighaams , verwonderen, 't Zy men agt

geeve op de famenvoeging der Wervelbeende-

1. D^EJ.. ^1 Stuk. P J rcn
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LAfdeelJ^^ i^ de Ruggcgraat, die dezelve flevig en

II. Hoofd, tevens beweeglyk maaken ; op de inplanting der

STUK. Ribben en haare figuur, zodanig gefchikt, dat

zy de noodigfte deelen tot het Leven befchut-

ten kunnen én tevens dienen tot een onophou-

delyk beweegend Werktuig in de Ademhaaling;

of op de plaatzing der Beenderen van het Bek-

ken, 't welk de Natuur zorgvuldig in de Vrou-

wen v^yder en grooter gemaakt heeft dan in de

Mannen , om dat het in dezelven , behalven de

Waterblaas en de nabuurige deelen , ook de Lyf-

moeder, enin deZw^angerheiddeVrugt, moeft

kunnen bevatten.

De Lede- De Ledemaaten of Buitenleden des Lighaams
maaten.

^^^ ^^ Armen en Beenen , die men niet minder

konftig gcplaatft en gefchikt vindt, zo om den

Menfch te befchermen , als tot de beweegingen,

den arbeid en alle noodwendigheden.

De Armen In de bovenfle Ledemaaten komt vooreerfl in

"^^^"^'"- aanmerking het Schouderblad en Sleutelbeen,

beiden llrekkende om den Arm aan het Lighaam

vaftigheid te geeven. Het eerfte heeft zyn fleun-

zel van agteren aan de Ribben , daar het door

middel van Vleefch aan gehegt wordt ; het an-

dere aan het Borflbeen. In den uitfteekenden

hals vaó 't Schouderblad is een kleine indruk-

king of ondiepe Pan , die de Knop ontvangt

'^CdpHt van het Opper-Armbeen , deszelfs Hoofd "^ ge-
êJ^mtn

^2Sim^^ welke door flerke Banden daar in ge-

houden wordt , en door middel van deeze Ge-

leding zig in 't ronde kan bewecgen. Aan 't

onder-
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onderend van 't Opper-Armbcen is met een Schar- 1. Afdeel,

nier-Geleding gevoegd de Onder- of Voor-Arm, H. Hoofd-

2;emaakt van twee Beenderen , naamelyk de
^^

Groote en Kleine Ellepyp. Aan derzelver on-

der-end is de Hand gewricht 5 die uit veele Been-

dertjesbeftaat, waar van agt de Voorhand ^ vier

de Agterhand en de overigen de Vingeren uit-

. maaken , die uit drie ryën van Beendertjes fa-

mengefteld zyn , allen op elkander bcweeglyk.

De Agterhand noemt men het middelfte deel van

de Hand , daar de Vingers op ruften , om dat

het 5 ten opzigt van den Arm ^ aan de Voorhand

volgt.

Een dergelyke fchikking heeft 'er plaats in Dyebeen-

de onderftc Ledemaaten , die men in Dyen, ^^^*

Schenkels of Beenen , en Voeten verdeelt. Het

Dyebeen , dat het grootfte , dikfte en zwaarfte

is 5 onder alle de Beenderen van 't Geraamte

,

heeft aan zyn boven-end een groote ronde Knop,

die ingenomen wordt van een zeer wyde holte

in de Beenderen der Heupen , en wel aan de

buitenkant derzelven, genaamd de Heupkom -"f^"^ ^cetaU*

Geen Geleding in t geheele Lighaam is zo diep

en vaftj of zodanig met Banden en Kraakbeen-

deren tegen alle uitwendig geweld befchut y 't

• welk voornaame Ontleedkundigen heeft doen

denken, dat het Dyebeen nooit ontwricht kou

worden, maar dat veeleer deszelfs Hals moeft

brecken , waar van men Voorbeelden heeft ge-

zien. Egter is men thans verzekerd, dat het

Hoofd des Dyebeens , zynde de gemelde Knop,

1. Df Et. I SijK, ins*
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LAFDSEL^'^^^S^^y^^ uit zyne Pan^ de Heupkom naame-

U.HooFD.lyk^ kan fchieten en blyvcn ruften op eenige

STUK. plaats daar buiten; zynde de droevige en dik-

wils onherftelbaare oorzaak van het Mank gaan.

Oorzaak In jonge Kinderen gebeurt dit dikwils door

gaan!^ ^"'de verflapping der Banden, derzelver verrek-

king wanneer zy nog zv^k en teder zyn, en

veelerley andere Toevallen. Ook kan zulk

foort van Ontwrichtingen afhangen van een

kwaade vorming der deelen in de Vrugt, van

een moeijelyke Baaring, of alleen daar van , dat

het Kind onvoorzigtig by de Voeten wordt

afgehaald. Het Hoofd des Dyebeens zit dan

of los in de Heupkom , of op derzelver Rand

,

of in een nieuw gemaakte Holligheid ter zyde;

en dit ontdekt men niet, voor dat de Kinderen

zullen beginnen te loopen ; wanneer zy wagge-

len, niet regtop kunnen ftaan, en vervolgens

gaan zy al hun Leven kwaalyk.

De Beenen De Beenen of Schenkels beftaan , even gelyk

de Voor-Arm, uit twee Beenderen, waar van

men 't eene , dat voorft en dikft is , het Scheen-

been ; dat agterlykft en dunft is , het Kuitbeen

noemt. In de Geleding van deeze Beenderen

met het Dyebeen , de Knie genaamd , is van

vooren een klein rond Been geplaatft , genaamd

de Kniefcbyf. Hetzelve bepaalt de beweeging

van den Schenkel voorwaards , dat hy niet ver-

der gebragt kan worden , dan in een regte lyn

met het Dyebeen ; doch laat de buiging vry.

ïer zyde heeft dit Gewricht geen beweeging >

om
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om dat het een Scharnier-Geleding is. Onder [. Afdeel-,

aan de Schenkelen zyn de Voeten gehegt ^ die IL Hoofd-

nien ook in Voor- en Agtervoet enToonenver-^'^^^^*

deelt. Onder de Beenderen van den Voorvoet

telt men het Hielbeen , dat als het Steunftuk van

dezelven uitmaakt 3 zynde het grootfte^ en het

Kootbeen, waar op eigentlyk het Been ruft.

Voorts komt de plaatzing der Beendertjes byiia

met die der Handen overeen.

Tot de Beenderen van het Lighaam behoo- De Zaad-

ren nog eenige kleine Beendertjes ^ die men zel-

den in een Geraamte vindt , genaamd Zaad- ^o(pcuU

beentjes '^. In eenige Geledingen der Toonen

en Vingeren zyn zy^ byna gelyk de Kniefchyf

in de Knie, geplaatft; doch zy moeten 'er zo

noodig niet zyn: want zy worden op ver na

niet in alle die Geledingen gevonden, en het

getal is veel kleiner , dan men zig plagt te ver-

beelden. Men erkent nu , dat 'er niet meer dan

zeftien zyn ; te vooren werden 'er agt-en-veer-

tig gerekend. De twee grootften hebben om-

trent de grootte van een gewqone Paai'1 , doch

de gedaante is langwerpig.

Dit maakt een merkelyk verfchil in het Ge- Getal der

tal van alle de Beenderen des Li^'haams , waar^^^"^l^^^"^ ^ van rMen-
onder buiten twyfel de Gehoorbeentjes , het^^helyk

Tongebeen, en miflchien ook de Kraakbeende-
^*^''^^^"^*

ren van 't Strottenhoofd, die inden Ouderdom,

fomtyds Been worden , te tellen zyn. Men kan

gevoeglyk die van 't Hoofd , de Tanden mede
geteld, op zeftig rekenen: die van den Romp

J. DJiflL, X Stuk, , ci^S
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I. Afdeel. des Lighaams , (daar onder begrypende die van

II. Hoofd- den Hals, de drie Stukken van het Tongebeen,
«TUK.

^^ j^ ^j^^ Kraakbeenderen van 't Strottenhoofd;

inaar het Hcihgbeen en Stuitbeen, zo wel als

de Ongenaamde Beenderen , ieder voor één Stuk,

gelyk zy waarlyk in Bejaarden zyn, aanmerken-

de,) beloopen een getal van vier -en -ze/lig

. Beenderen : die der Ledemaaten zyn in de Ar-

men *en Handen aan ieder zyde derttg^ in de

Dyen , Schenkels en Voeten , van ieder Been

dertig: 't welk, met s^y7/>;^ Zaadbeentjes , uit-

maakt een getal van tweehondercUzeflig , voor de

Beenderen van 't Menlcheljdv Lighaam in* 't ge-

heel.

VerOap. De Beenderen, die anders harde, onbuigzaa-

Beenderen ^^ Lighaamsdeelen zyn , neemen fomtyds een

in de En- tegemiatnurlyke Weekheid aan , zodanig, dat

Ziekte. • menze als Wafch kan buigen. Indit^n de Spie-

ren , niettemin , haar kragt behouden , dan krim-

pen zodanige Menfchen op eene wonderbaare

wyze in. Men heeft gezien , dat volw^flen

Perfoonen daar door gebragt werden tot de groot-

te van een Kind van drie of vier Jaaren. Som-

tyds is dit een overblyfzel of uitwerking van de

JEéUgelfche Ziekte , een Kwaal die Kinderen van

omtrent een Jaar , of beneden de twee Jaaren

oud , aantaft , en ze , indien dezelve niet door

ode Natuur of Konft gcneezen wordt, vroeg in

't Graf fleept , of hun geheele Leven ongeluk-

kig maakt. Deeze Ziekte is meed kenbaar aan

de grootte van het Hoofd, de zwelling van den-

Buik,





Plaat IV.





Plaat IV:



VAN DEN M E N S C H. 039

Buik, de fcherpe uitfleeking van de Borfl en de I. Afdeel.

dikte dér Knokkelen inde Gewrichten, of lie- ü, Hoofd-

ver de afwyking derzelven van elkander, waar-^^^^'

om men gemeenlyk zegt , dat zodanige Kinde-

ren dubbelde Leden hebben. Door de aanhou-

ding van deeze Ziekte , tot de tien of twintig

Jaaren, worden dikwils de Beenderen wel hard, •

doch in een zeer tcgennatuurlyke gedaante; te

weeten krom en op veelerlcy wyzen mismaakt.

De uitwerking nu , van dit Ongemak , op de Been-

deren, niet duidelyk kenbaar zynde dan ineen

Geraamte, is hier de Afbeelding ingevoegd van

zodanig een Voorwerp , uit het Kabinet van den

Koning van Vraakryk , waar in hetzelve bewaard

wordt. Hier volgt de Befchryving, door den

Heer Daübenton.

3, De hoogte van dit Geraamte is maar twee ^^" G^-

„ Voeten en tv/ee Duimen. In het Hoofd , de dubbelde

5, Borfl, de Armen en Handen , is weinig onre-
^^^^°'

3, gelmaatigheid ; maar de Ruggegraat ftaat , in

„ de Lenden , over de flinkerzyde krom , en

„ deeze kromte maakt het Bekken fcheef. On-

„ gemeen groot is de mismaaktheid der onder-

„ fle Ledemaaten^ en de Voeten zyn ook zeer

„ onnatuurlyk gefield. Behalve de kromte der

„ Dyën en Schenkelen, komt hier iets in voor, •

„ dat zeer zonderling is, te weeten een foort

„ van Lid of Gewricht in 't midden van deeze

35 Beenderen, .een weinig hooger of laager ;

3, waar van men ook in de Beenderen van ie-

33 der Arm , en zelfs in de Ribben , een blyk

I. DiSEL. I Stuk. ^^ ziet.
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I. Afdeel. 55 ziet. Mag men dat niet met reden zeggen

,

lï. Hoofd» 55 dat dit Kind dubbelde Leden gehad heeft?

^^^^'
35 Ondeituffchen hebben deezc Voegen geen ge-

^5 meenfchap met de BywaÜen der Beenderen;

55 zy zyn ongelyk en zelfs hier en daar met

5, hoeken. Zouden 't overblyfzelen zyn van

. 35 Beenbreuken ; maar hoe komen zy dan zo ge-

53 regeld in al die Beenderen? Is 't uit de ne-

55 vensgaande kromheid niet waarfchynlyker ,

35 dat de Engelfche Ziekte weezentlyk plaats

35 in dit Kind gehad en de Beenmaaking op die

55 plaatfen verhinderd heeft ? Dit onderfteld

55 zynde , zo moeten dan al de Beenderen van

55 dit Kind in 't midden buigzaam zyn geweeft,

55 vooral in de eerfte Jongheid ^ en indien de

3, Moeder , geduurende haare Zwangerheid , een

35 Misdaadiger had zien rabraaken, zou men dit

3, tot een Voorbeeld der Inbeelding op de Vrugt

35 kunnen 'gebruiken 5 niet minder kragtig 5 dan

35 die door vcrfcheide Schryvers zyn bygebragt.

De Huid. Van de Beenderen gaa ik over tot de gemee-

ne Bekleedzelen. Het geheele Lighaam is over-

toogen* met een Huid , die min of meer dikte

heeft in verfcheide deelen van den Menfch en

in fommige Dieren by uitftek taayis, gelykuit

het Leder, dat daar van bereid wordt, blykt.

De Menfchelyke Huid is daar toe ook be-

,
kwaam, doch zy verfchik zeer naar de" Gefield-

heid en Levensmanier. Deeze Huid is een fa-

menweefzel van Peesagtigc Vezelen, wonder-

baarlyk door elkander gevlogten , en met een

over-
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overvloed van Bloedvaatjes en Zenuwen gefcha- 1, AtmzU
Jccerd. Zy kan zig op een verbaazende manier ir. Hoot^©-

uitrekken en weder intrekken, zonder in haare
^'^^^*

zelfftandiglieid iets aan te winnen of te verlie-

zen , gelj/k men ziet in de Zwangerhtid , Wa-
terzugc en in de Gezwellen. Zy is aan de bin-

Denzyde bezet met een menigte van kleine

Holletjes^ die men Geerfikiiertjes'^ ^^^'^^^^-^Gtandalé

heeft vv egens haare gedaante , en verfcheidè '^iiUres

Smeerkliertjes ; die hunne Loosbuisjes hebben

naar buiten 3 dienende om de StofFe van het

Zweet 5 of alleen die Vettigheid
i»
welke het Vel

lenig houdt , te ontlaflen* Aan de buitenzyde

heeft zy een grooce menigte van kleine Heu-

veltjes ^ de Tepehjes der Huid f genaamd 5 daar f VapïUm

zig de enden der Zenuwtjes en waarfchynlyk
^^^"^"^

ook die der fynfte Vaatjes in uitfpreiden. Dus

dient zy zo wel tot het Werktuig van 't Gevoel^

als tot de onzigtbaare Doorwaafeming , diebei^

den over het geheele Lighaam plaats hebben.

Tuiïchen deeze Tepeltjes legt een Slymige D^Oppef*^

Stoffe 5 die dezelven omvat en van de Huid
^"^^

naauwlyks afgefcheiden kan worden 5 en dan ge-

droogd zynde zig als een Zeef 5 met menigvul-

dige ronde Gaatjes doorboord , vertoont ; draa*

gende deswegens den naam van \Malpighiaanfche

Hiiidnet % Het heeft geen Vaatjes of Buisjes 5 § K^^^ .

*

en is op de meefte plaatfen van het Lighaam I»i^?»

zeer dun , ja naauwlyks te vinden , dan in die

deelen 5 dar^r men het fcherpfte Gevoel heeft.

De Opperhuid, die doorbranden, ofdoor wee-
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I. Afdee t. ken in Water , of ook door Blaaitrekkende Mid-

II. Hoofd- delen 3 van de Huid zo dikwils afgefcheiden
STUK.

wordt, legt over deeze Slymagtige StoiFe heen,

en bekleedt tevens de toppen der gemelde Te-

peltjes. 'Zy is als uit verfcheide Schubbetjes

famengefteld 5 die over elkander leggen , enflyt

geduurig af, groeijende aanflonds weder aan; ja

zo veel meer, als de afflyting grooter is. Het

Eelt, dat aan de Handen en Voeten groeit en

enkel uit eene verdikking van de Opperhuid be-

llaat , geeft hier een klaar bewys van.

Dit Bekleedzel ftrekt zig verder uit dan de

Huid. Het dringt in Openingen die met geen

Huid overtoogen zyn , en maakt daar ook , gelyk

op de Lippen, een rok die de Gevoeltepeltjes

dekt en befchut. De Opperhuid heeft haar kleur

van 't onderleggende Net , en is daarom in de

Europeaanen blank, in de Mooren zv^art , hoe-

wel die zv^artheid haar niet eigen fchynt te zyn.

Zy bekleedt de Holletjes waar in de Hairtjeszyn

geworteld, en de Hairtjes zelf, ja de Nagelen , die

egter veel in maakzel en zelfftandigheid van de

Opperhuid verfchillen , worden door weeking met

dezelve afgefcheiden. Op die wyze is 't doenlyk,

de geheele Opperhuid der Hand of Voet van

een Lyk af te flroopen , zo dat zy zig , gedroogd

zynde , als een Handfchoen of Sok vertoont.

Het Vet- Onder de Huid lesit een ander algemeen Be-
vlies.

^ ^

t Mernhra- kleedzel, dat men het Fetvlies f noemt, beflaande

m^dfpofa ^[^ een dun famenweefzel van Vliesagtige Ve-

hfa zelen > die een menigte van Hokjes of Celletjes

maa-
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maaken , welke zig ongemeen kunnen uitzet- 1. Afdeel.

ten 5 door Lugt, Water of door Vet 5 dat delLHooFo-

natuurlyke Stof is , die daar in opgegaard wordt,
^^^^^

Van de meer of minder opvulling van dit Vlies

met Vetagtige StofFe, hangt de verfchillende

Vetheid en ook veelal de Dikte der Men-

fchen af. Het legt niet alleen over de Spieren

heen , maar vervult derzelver tuffchenruimten,

en zelfs die der Spiervezelen ; zodanig dat men

twyfelt, of 'er wel één zulk Vezeltje zy, dat

niet zynen Vetrok heeft. Het dient ^ in 't alge-

meen 5 tot befchucting van het Lighaam tegen de

Koude 5 tegen het ftooten van harde Lighaamen ^

tegen zwaare drukking en perfing : het geeft be-

weeglykheid aan de Spieren en maaktze buigzaam;

doch al te veel met Vet opgevuld zynde ^ ver-

oorzaakt het een logheid en traagheid 3 diefteeds

toeneemt en dikwils onoverwinnelyk wordt.

Van de Ouden zyn nog twee gemeene Be- Het

kleedzelen opgeteld geweefl 5 naamelyk het^^^^[^^'^^

Fkefchvlies , 't welk in veele Viervoetige Die- Vues,

ren plaats heeft, gelyk men ziet aan de Koei- /^^?w-
^

trana
jen en Offen , die door middel van 't zelve de Camofê

Huid beweegen om de Vliegen daar af te jaa»

gen : doch die is in den Menfche niet te vinden ^

dan miffchien aan en omtrent het Aangézigt.

Het zo genaamde Spierenvlies §, 't welk dezel- § MmcuU-
ven in 't algemeen bedekken zou, zyn maar by- *'*^^^«'^»-

zonaere Uitfpanzels van dat Vlies , waar m.ede

de Spieren zyn overtoogen , of de Peesagtige

Uitbreidingen vaa ecnigc anderen.

I. DfijiL, I stüx. Q 2 De
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I. Afdeel. ^^ Spieren , naamelyk y die het gene men

ÏJ. UooYD'\t y/eefcb noemt uitmaaken 3 zyn bondels van

STUK. Vezelen, welke in zekere flrekking nevens el-

^5^P^^^^"kander leggen 3 en door haare bewceging 5 ieder

Vleefch. op zig zelve 5 de geheele Spier doen inkrim-

pen 5 het Peesagtige End naar zig toe trekken

,

en dus de vafte Deelen , doorgaans Beenderen

,

daar zy aan gehegt is , beweegen. Dikwils

heeft een Spier aan ieder end een Pees 5 fomtyds

ook Peezen in 't midden , die altyd dunner en

witter zyn dan dat gene , 't welk de Buik van

de Spier genoemd wordt , doch het getal van

Vezelen is in beiden even groot. Sommige

Spieren beftaan uit verfcheide Vlakten of Laa-

gen van Vezelen , en fommige Peezen zyn Vlies-

^ jfb - ^gt'g uitgebreid^als wanneer men ze Breedpeezen^

fojes noemt : men vvindt ook eenige weinige Spieren

zonder Peezen. Zy zyn met Zenuwen , Aderen

en Slagaderen , als ook met Watervaatjes , ry-

kelyk voorzien.

De be. Voor 't overige is het maakzel der Spierve-

weeging
^relties niet öjenoegzaam bekend 5 om daar uit

derSpieren. ^
^

^
. 1 • 1 , ,

iets zekers ten opzigt van de eigentlyke oorzaak

of manier van derzelver Samentrekking te beflui-

ten. Sommigen meenden ontdekt te hebben,

dat hun Vleezig deel uit verfcheide Holletjes of

Vakjes , anderen dat het uit zekere Blaasjes , en

anderen wederom , dat het uit eene Spongieufe

of Mergagtige Zelfftandigheid beflaat. Men
heeft 'er gezien , die derzelver Samentrekking

door zulk een Blaas- of Sponsagtig Geftel ver-

klaar-
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klaarden, en, inderdaad, die verklaaring heeft
/^^pj^^gj.^

veel ingang gevonden , tot dat men , door de al- u, pj^Q^jj.

lernaauwkeurigilc befchouwing met de fynile stuk.

Vergrootglazen 5 al die Blaasjes heeft zien ver-

dwynen , zo dat 'er niets dan een regte Vezel

,

met een allerfynfl Netwerk van Vaatjes omwe-

ven, overbleef. Deeze Vezeldraadjes, die zo

fyn zyn, dat dertig van dezelven, nevens elkan-

der gelegd, de breedte van een lioofdhairtje

naauv^lyks evenaaren, houden fommigen thans

voor de uiterfle enden der Zenuwen , en , indien

het holle Buisjes zyn , fchynt de famencrekking

der Spieren daar door eenigermaate verdaan te

kunnen worden.

Dit brengt ons tot den Oorfprong der Zenu- De Herfe-

wen, de Herfenen naamelyk, die in het Bekke- ^^"*

neel beflooten zyn , en van daar hunne zelfflan-

digheid uitbreiden door 'tgeheele Lighaam. Het

Bekkeneel is van binnen bekleed met een Vlies,

\ v/elk het harde of dikke Herfenvlies ^^ genoemd Bhta

wordt, beftaande uit Peesagtige Vezelen, en ^''^^*'

behalve de Aders en Slagaders, die tot Voeding

van 't zelve flrekken , verfcheide wyde Boezems f + ^ims

hebbende , die het Bloed , dat van de Herfenen

terugkomt , ontvangen , eer het in de Aderen van

den Hals wordt uitgeftort. Hetzelve omvangt

de Herfenen , die een eigen Vlies hebben , het

dunne Herfenvlies § genaamd , met een zeer dun § P/aMattr,

Spinnewebs-Vlies overtoogen. In de Herfenen

onderfcheidt men een Voor- en Agter-Brein^

waar van het eerlte, ook de groote Herfenen

X, DEEt. I Stük, Q 3 £e-
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ï. \fdeel.genaamd 5 het v.oorfte en hovende der hollig-

II. Hoofd- heid van het Hoofd vult, de kleine Herfenen

het agterfte gedeelte of het Agterhoofd. Bei-

den beftaan zy uit eenè Schorsagtige zelfflandig-

heid 5 die de buitenfte 5 en eene Mergagtige die

de binnenfte is. De Oppervlakte der eigently-

ke Herfenen vertoont zig met verfcheide Darms-

wyze flingeringen , en dit maakt 5 dat men fom-

tyds boertende fpreekt van Menfchen , die Dar-

men in 't hoofd hebben. De Mergagtige zelf-

ftandigheid komt in de kleine Herfenen , wan-

neer die doorgefneeden zyn , zeer fraay getakt

en als Boomswyze uitgefpreid , vóór 't oog. In

de groote Herfenen maakt zy verfcheide Uitpui-

lingen en Holligheden, waar van het gebruik

niet zeer bekend is.

Verfprei- Men gelcoft in 't algemeen, dat de groote

Zenuwen. Herfenen behalve die Zenuwen, welken tot de

Zintuigen dienen , ook alle de zodanigen afgee-

ven 5 welker werking aan de magt der Ziel on-

derworpen is 5 en de kleine Herfenen de genen

,

die onmiddelyk tot de werkingen van het Leven

vereifcht worden, 't Is zeker, dat van hun bei-

den afkomt het Verlangde Merg^ waarinfom-

migen meenen dat de Zitplaats zy van deZiel,

^Senforlumoï do, gemeene Gevoelplaats *, die van anderen
commme

^^^^^ ^ ^^^ ^^^^ weinig grond , elders geplaatft

wordt in het Brein. In het Verlangde Merg

,

dat als een aanhangzel van de Herfenen is , vindt

men de Schorsagtige zelfflandigheid binnen ge-

plaatft, de Mergagtige buiten. Het ftrekt zig

door
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door 't Agterhoofdsgat uit en wordt hetRugge- I.Afdeeu

graats Merg, dat de drie Vliezen van de Her-H- Hoofd-

fenen heeft, en Zenuwen uitgeeft naar alle Lig-

haamsdeelen.

Buiten aan het Hoofd openbaaren zig de voor- De Oogen«

naarafte Zintuigen, die Zenuwen krygen on-

middelyk uit de H^erfenen. Die van 't Gezigt

mn twee Oogen , onder het Voorhoofd ge-

plaatft in 't bovenite vaa het Aangezigt , en

niet alleen met Wenkbraauwen , maar ook met

Oogleden befchuL De Bol van 't Oog, dieby-

na volmaakt rond is , legt in het Ooghol op een

2:agte bedding van Vet , en is door zyne Spie-

ren naar alle kanten beweeglyk. Hy beftaaü uit

een buitenften Rok, het JFü van V Oog ge-

naamd , omkleedende den harden Rok , die van

vooren doorfchynende is, en daar het HoornvHes f | Comea *

maakt. Hier binnen legt het Vaatagtig Vlies

,

't welk een famenweefzel is van Bloedvaatjes

en van vooren het DruiveuvUes § wordt, 'm^Uyea

welks midden een Opening is , de Oogappel ge-

heten. Het allerbinnenfte Vlies van 't Oog is

dat gene , 't welk men het Netvlies ^ noemt, * Ks^'^^^

zynde een uitbreiding der Gezigtzenuw. Deeze

omvat het Glasagtige Vogt , 't welk het agter-

fte en grootfle deel van den Oogbol vult, die

van vooren het Waterige Vogt heeft, dat het o

Hoórnvlies uitgefpannen houdt. TulTchen bei-

den is in zyn eigen Kasje geplaatfl het Kryflal-

lyn , gemcenlyk de Lens genaamd , om dat het

de gedaante van een Vergrootglaasje heeft en

!• Dkil. X Stuk. Q 4 OOlC
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L Afdeel. ook tot zulk een gebruik dient. Dit Lighaamp-

II. Hoofd- je is het, dat men, verduiflerd of ondoorfchy*
^^^^*

nende geworden zynde , *in het jftryken van de

Staar met een Naald plagt neder te,drukken,

doch dat men nu , volgens de nieuwe manier

van Oogligting , door eene Opening in 't Hoorns-

vlies en in dat Kasjé gemaakt 5 met enkele druk-

king op den Oogbol daar uit doet fpringen.

HetGezigf. Dewyl nu, zonder dit Kriftallyne Lighaam,

de Menfch ook kan zien 5 zo blykt , dat het-

zelve niet volftrekc tot het Gezigt vereifcht

wordt; maar om volkomen duidelyk te Zien ia

het noodig. Het Gezigt, naamelyk, kan ver^

fcheide Gebreken hebben , die egter den Menfch

niet blind maaken. Dus zyn 'er die niet van na-

by 5 anderen die niet van verre kunnen zien

;

het eerfte is aan Oude Lieden en aan Vaarends-^

gezellen gemeen ; het andeje aan de genen die

ycel, gelyk meu zegt, met de Neus in de Boe-

ken zitten, Deeze laatflen moeten dikwils het

Voorwerp nader aan zig hebben dan op den af^

ftand van omtrent een Voet 3't welk de maat is van

't volmaakt Gezigt Zy kunnen ook geen flerk

liicht verdraagen en knypen hunnen Oogappel

meer toe dan andere Menfchen. Een hulpmid^

del voor hun is , dat zy Brilglazen gebruiken ^

die een weinig uitgehold zyn, 't welk maakt

dat zy op een verder affland kunnen zien,, ea

hunne Oogen , in 't Icezen , minder geweld

tandoen; waar door, gelyk men zegt, het Ge*

zigt verllerkt wordt,

Maar,
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Maar, wat is de reden van het duidelyk Zien? f. Afdefx

De bekwaame afftaiid, alleen ^ is daar toe nietlI.HooFD-

genoegzaam: het Voorwerp moet zodanig voor
^^^^^*

ons Oog geplaatft zyn, dat deszelfs Beeld op {^[^2160,^*

die plaats valle , daar de Ziel 'er eene volmaak-

te Aandoening van heeft. Zien wy met een

Oog of met beide? Zeer dikwils met één^ en

dit wel meeft met het regter Oog ; doch , het

andere te hulp neemende, ziet men meer Voor-

werpen , men zietze klaarder en onderfcheidt

meer punten van een zelfde Voorwerp. Van

den afiland kan men met één Oog geen oordeel

vellen. Men verhaalt dat fommige Menfchen,

onder de hecte Lugtftreek in Afrika en Ameri^

ka 5 by Dag blind zyn en by Nagt zien : an-

deren hebben geen Gezigt dan met een zeer

fterk Licht , gelyk veele oude Luiden , die by

Avond en in 't donker geheel Wind zyn. Men-

fchen, die Maanden agtereen gezeten hebben

in donkere Gaten , daar zy het Licht geheel

miflen 5 krygen allengs een bekwaamheid om in

den duifter te zien, ja te leezen; doch, daar

weder uit komende , zyn zy Stokblind en moe-

ten van langzaamerhand zig aan 't Licht ge-

wennen. Befpeuren wy niet dagelyks , hoe veel

het kort verblyf in een donker gemaakt Vertrek

vermag , om ons Dingen te doen zien 3 die even
'

te vooren ons volftrekt onzigtbaar waren ? Dit

alles hangt derhalve enkel af, van eene fchie-

lyke of langzaam", eene veranderlyke of by-

blyvende gefteldheid in het Oog, en wel voor-

j. deei. istuk, Q5 naa-
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I. AFDEEL.*^^^"^^^y^ ^^ ^^^ Oogappel , die zig in een fterfc

II. Hoofd- Licht famentrekt en wyder maakt in de Don-
STUK. kerheid of Schemering (*).

Waarom ^^^ ^^^ ^^^ begrypen , dat wy met twee

wy met Oogcn niet dubbeld zien ? Dit is een oude

Bier dub Vraag, welke lommigcn op een zeer wonder-

beid zien. iyj.g manier hebben opgelofl. Aristoteles en

anderen meenden, dat wy maar met één Oog

zagen: naderhand heeft men zig verbeeld, dat

de Ziel de Voorweipen gewaar wierd in den

Samenloop van de twee Gezigts-Aflen. Briggs

is van Gevoelen, dat in de Gezigts-Zenuwen

Vezeltjes zyn , op verfcheiderley wyzen gefpan-
*

nen, waar van de zodanigen, die aan den zelf-

den kant geplaatft zyn in de beide Oogen , ook

de zelfde Aandoening en Slingering ondergaan.

Doch het waarfchynlykfl: is , dat de zelfde Aan-

doening op het Netvlies der Oogen, niet meer

dan één eenvoudig denkbeeld in de Herfenen

verwekt, en dat wy dus op gelyke wyze met

twee Oogen het Voorwerp cnkeld zien , als wy
mee twee Ooren een zelfden Klank hooren,

met twee Neusgaten de zelfde Reuk ruiken

,

enz. Zou egter de plaatzing der Zenuwen , ne-

vens elkander , hier ook niet veel toe doen kun-

nen? Want het is, uit een zeer eenvoudige

Proefneeming , bekend, dat wy, twee Vingers

kruislings over elkander leggende, daar mede

weezentlyk dubbeld voelen.

De
(*) T\t ^QUitgeZogH J^erhanddingen^ IV, Deel, bladz^

l6ó, enz.
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De Ooren , die de Werktuigen van 't Gehoor l Afdefx.

zvPo ftaan aan de zyden van het Hoofd. ZyïL Hoofd-

gelyken eenigermaate naar een Schulp , vooral
^'^^'^"

in die Menfchen daar zy niet, van jongs af,
^^^ö^^^-

plat tegen 't Hoofd aan gedrukt worden gehou-

den : als wanneer zy ook bekwaamer zyn om

het Geluid te vangen. Hier toe zyn zy , zeer kon-

ftig 3 met twee randen en twee uitpuihngen voor-

zien, en vaneenKraakbeenige zelfHandigheid,

"

die zeer Veerkragtig is. De Oorgang loopt bin-

ncnwaards naar het Trommelvlies , 't welk fchuin

ftaat 5 ten uiterflc gefpannen , en aan het welke

dat Gchoorbeentje gehegt is, 't geen de Hamer >

genoemd wordt, die met zyn Kop gewricht is

aan het Aambeeld , en dit, door middel van een

klein rond Beentje, aan den Stygbeugel, die met

zyn breede end het Ovaale Venfter fluit. Dee-

ze vier Beentjes zyn begreepen in de holbigheid

van den Trommel * , uit welke een Buis van * TympA^

gemcenfchap gaat in de holligheid van den^*^^^*

Mond , genaamd de Trompet van Euftachius ,

die een vryën toegang aan de Lugt geeft , en

maakt dat wy , met den Mond open , duidelykcr

hooren. Voorts heeft de holligheid van den

Trommel, door middel van 't ovaale Venfter,

gemcenfchap met den Doolhof , een holte in

het harde gedeelte van 't Slaapbeen , dat men het

Steenbcen f noemt, en door het ronde Ve^ifter j. q^ p^.

met de Wenteltrap. In deezen Doolhof en^*'^/**'^

deszelfs Halixirkelswyze Kanaalcn , is het zagte

gedeelte van de Gehoorzenuw als een dun Vlies-

I, Deel» 1 Stuk. jC
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I. Afdeel. J^ uitgefpreid , ontvangende aldaar de indrukkin-

IL Hoofd- gen van 't Geluid.

srui:. £)e Neus^ ook wonder wél gefchikt tot het

De Neus ontvangen van de Reuk . is in haar bovenfle deel
en Reul^.

^

hard en Beenig , in het onderfte zagt en Kraak-

beenig. Door een Middelfchot wordt zy in twee

HoUighcden verdeeld , die opv/aards gaan naar

't Zeefbeen 5 nederwaards naar de Keel. Boven-

dien hebben de groote Boezems of HoHigheden

van de Kaak- en Voorhoofdsbeenderen gemeen-

fchap met de Neusgaten. In deeze geheele

ruimte , zo wel als in de holletjes van het Zeef-

been en de Spongieuze Beentjes , is het Snotvlies

verfpreid , daar de Vezelen van de Reukzenu-

wen in leggen. Hoe aandoenlyk dezelven

zyn 5 blykt uit het Niezen y en de Verkoudheid

maaktze tot ruiken ftomp 5 ja dikwils geheel

onbekwaam.

De Smaak De Zintuigen van de Smaak en 't Gevoel
en 't Ge- yerfchiUen zeer weinig. Beiden beftaan zy een-

voudig, naar 't fchynt , in de Aandoenlykheid

der uiterfte Zenuwtepeltjes op 't aanraaken der

Lighaamen of Vogten. Maar het Zintuig van

de Smaak heeft alleen plaats in den Mond , en

,

zo men thans door Proeven meent verzekerd te

zyn, in de Tong alleen (*), niettegenflaande

het oude Denkbeeld 5 dat het Gehemelte de zoe-

tigheid der Spyzen fmaakte. De overige deelen

der Mond en Keel, inzonderheid de Lippen,

heb*

(*) Haller. Prima Linea Phyfiologia. pag.zjj»
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hebben egter van fcherpe en famentrekkende l Afdeel.

Stoffen ook Aandoening, zo wel als de Tanden IL Hoofd*

van 't Zuur. 't Gevoel is over de geheele Huid ^'^^^'

verfpreid , doch met de toppen der Vingeren

voelen wy het naauwkeurigfte. Sommigen heb-

ben daar zulk een fyn Gevoel , dat zy zelfs de

koleur van een Voorwerp kunnen onderfcheiden.

De Tepeltjes van de Tong zyn grooter en zag-

ter dan die van de Huid^ altoos vogtigen daar

door tot dat fyn foort van Gevoel , 't welk ment

Smaak noemt , bekwaam. Verfcheide Beeften,

wien het ten uiterfte noodig was , de goede uit

de fchadelyke Kruiden te fchiften, hebben lan-

ger Tepeltjes en een fraaijer famenflel van Tong.

De Tong is niet alleen het Werktuig van de De Spraak»

Smaak 5 maar ook het voornaamfte Spraaklid,

gelyk het Strottenhoofd van 't Gezang. Met

den Mond open , zonder de Tong te bewee-

gen , kan men Geluid en verfcheiderley Toó-

nen maaken , doch niet fpreeken^ De gefteld-

heid van het Strottenhoofd 5 van de Keel en

Borfl 5 maakt de Stem fyn en zagt , of grof en

heefch, gelyk in de Verkoudheid blykt. Alle

Kllnkletters of Vokaalen kunnen in den Mond
geformeerd worden ^ zonder behulp van de Tong,

doch tot de meeite Medeklinkers moet zy te-

gen de Lippen , Tanden of eenig ander gedeel-

te van den Mond , aangeflagen worden. Uit het

gebrek van oefening in deezen fpruit de onbe-

valligheid der Spraak van de Wilden en andere

vreemde Natiën*
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I.Afdeel. Behalve de Smaak en Spraak dient dit over-

IL Hoofd konflige Werktuig, de Tong 5 ook tothetZui-

sTUK. g^j^^ Inflokken, Zwelgen, enUitfpawen. Hoe
Hetlnzwel-^^^l

^^^ ^^^ Zuigen dient, is blykbaar inde
gen van -^ o ^ j

Spysen Jonge Kinderen (*). De Spyzen, in den Mond

gefloken , en met de Tanden afgebeeten , wor-

den door de Tong tulTchen de Kiezen gebragt,

en klein gemaakt zynde, met Speekzel ge-

mengd 5 door die zelfde Tong naar het Keelgat

voortgeduwd. Op gelyke w^yze dient zy tot

hetinflokken van Drank, 't zy voor, na', ofmet

de Spyzen. Dan hebben wy , boven de Keel

en agter in den Mond , een zonderling Vliesag-

tig Geftcl , 't welk in het Zwelgen den door-

gang uit den Mond in de Neus kan fluiten.,

daar anders de Drank uit zou komen. Ook is

""er een Kraakbeentje , 't welk nedergedrukt zyn-

de de Lugtpyp fluit, en waar over, als een

brug , de Spys en Drank in de opgeligte ope-

ning van den Slokdarm neergeflooten wordt >

die dan verder door zyne famentrekkende Spié-

ren werkt , om ze in de Maag te brengen.

De Maag, De Maag, die het Voedzel uit de Keel ont-

vangt, is een hol Ingewand, geplaatft in het

bovenfte der hoUigheid van deilBuik, zodanig,

dat deszelfs midden byna rcgt onder die plaats

komt , welke men de Kolk van V Hart gewoon

is te noemen. Het heeft, in een volwaflen

Menfch, byna de gedaante van een Zakpyp»

(*) Zie bladz. 169.
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zynde rondagtig langwerpig; in een jong Kind i. afdeeu

is het geheel rond. Het legt byna dwai's onder ILHoofö-

de Ribben, en met zyn wydfte gedeelte, dat^"^^^*

den Slokdarm ontvangt, aan de flinkerzyde;

weshalve men daar gemeenlyk Pyn in de Maag

gevoelt. Naar de regter zyde van het Lig-

haam, daar de Opening is die zig in het Ge-

darmce ontlaft, wordt de holligheid allengs naau^

wer. Het beflaat , even gelyk de Slokdarm en

het Gedarmte , uit verfcheide Rokken , een bui-

tenften die Vliezig, een tweeden die Spieragtig

is, een derden die Zenuwagtig genoemd wordt

,

en een binnenften Rok, met veele korte Vezelt-

jes, even als de pool van Fluweel. Tuflchendce-

ze vier zyn eenige Celluleuze Vliezen , die het ge-

tal der Rokken zouden kunnen vermeerderen*

Haare grootte verfchilt zeer. Zy is in Vrou-

wen doorgaans kleinder dan in Mannen. Men
heeft ze in iemand, die naauwlyks iets nuttigde

dan Sterken Drank, weinig grooter dan een Ey

gevonden; in tegendeel is haare holligheid in

groote Bier- of Wynzuipers zeer uitgezet. Ik

hebze by de Ontleding van een Lyk gezien

,

ter grootte van een Koeblaas.

De Spyzen, in de Maag gekomen, worden Verteering

daar gemengd met het Slym, dat 'er zig altoos ^^^^P^'^^^'

in bevindt , en met het Vogt dat door den bin-

nenften Rok van dit Ingewand uitzypert. Ï3it

Vogt is , wanneer men het zuiver bekomen kan,

tiiet fcherp , zuur of bitter , maar volmaakt als

Kwyl van den Mond. De vcrfcheiderley Spys

!• Deel. i Siyiu eU
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I.Afdeel.^ï^ Drank , die men ingenomen heeft, 3 wordt

II. Hoofd- derhalve hier in dit Vogt geweekt en door de
sTüKó

- Warmte des Lighaams gebroeid 5 terv/yl de Spier-

agtige Rok dezelven5al perfende, onder elkander

mengt en kneedt, v^aar by de Lugt zig voegt,

brengende door haare uitzetting een foort van

Gifling of Verrotting te weeg, naar den aart

der Spyzen; of liever 5 zy verkleint de vafte

deelen langs hoe meer, en ontbindt die in de

Vogten : waar töe ook de drukking van het Mid-

delrift en de Buikfpieren niet weinig helpt. Dit

noemt men de Kooking van de Maag, of de

Verteering der Spyzen, die dus bekwaam wor-

den gemaakt om in het Gedarmte over te gaan,

alwaar zig dan aanftonds de Gal en 't Alvleefch-

Sap by dezelven voegt, om de Chylmaaking t^

bevorderen.

Üetnge- Verfcheide Ingewanden zyn ^er, die op of

Buiksr "omtrent de Maag leggen, en w^elker V/erking

tot dit einde (trekt. Aan 't jQiilker end , daar

zy de grootfle holte heeft , is 'er de Milt met

een gedeelte van het Net aangehegt* De Le-

ver dekt haar van vooren en van boven ; het

Alvlees legt 'er van agteren onder, gelyk de

Karteldarm, als de Maag ledig is, van vooren.

Het Net , dat de Ingewanden van den Buik voor

een gedeelte dekt, is aan den omtrek van dü

Maag gehegt: het kleine Net aan derz^ver bo-

venkant.

PeLever. Meeft alle deeze Ingewanden dienen tot de

Galmaaking, inzionderheid de Lever, het groot-
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fte derzelven, dat een voornaam deel van den LAfdeel.

Buik beflaat. Dezelve legt meeft in de regter II.HOOF0-

zyde 5 doch ftrekt zig ook dikwils tot in de

flinker zyde uit 5 't welk doorgaans plaats heeft

in de Vrugt^ alwaar dit Ingewand ^ naar even-

redigheid, meer grootte heeft dan in Volwas-

fen Menfchen. Gemcenlyk komt het omtrent

twee Vingerbreedten laager dan de onderflc

Ribben: meer of min, egter, naar dat het

Middelrift, waar het aan gehegt is, en welks

beweegingen het volgt , meer neergedrukt is naar

de Buik toe of meer opgeligt naar de Bord , als

ook, naar dat de Maag en het Gedarmte vol is

of ontledigd. Van boven is het rond en effen

,

van onderen platagtig met verfcheide ongelykhe-

den en holten , waar onder een , daar het Gal-

blaasje in huisveft. De Lever krygt twee fty-

ve Banden van het Biiikvlies, die haar aan het

Middelrift , waar zy tegen aanlegt , vaft hegten,

en een derde Band fcheidt haar in twee Kwab-

ben , die egter niet zo duidelyk afgezonderd

zyn als in de Honden. Deeze Banden dienen

om dit Ingewand te onderfteunen , dat het niet

in den Buik v/iggele , om zo te fpreeken ; maar

deszelfs voornaamdc fteunzel zyn de Maag en

Ingewanden: want men bemerkt, dat, indien

het aan zy^i eigen zwaarte v^^ordt overgelaten door

de ledigheid van deeze V\^erktuigen , 'er eene

rukking, die dikwils van een Pynlyk Gevoel

vergezeld gaat , uit voortkomt.

De bereiding en aflcheiding van de Gal wordt ^^^^^c^^^*

ï. t)&£L. I. Stuk. K dOOrCal.
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I. AFDEEL.door dit Ingewand op de volgende manier ver-

II. Hoofd- rigt. De Lever ontvangt ^ door middel van de
^TüK. Poort-Ader, die tot haar alleen behoort, het

Bloed, 't welk terug komt uit de rokken van

de Maag en die der Darmen, uit het Darm*

fcheil en Net , als ook uit de Milt en 't Alvleefch.

Dit Bloed wordt door verfcheide Kanaalen te

famen gebragt in een dikke fterke Buis , die

dan weder, met verfcheide takken ,^ zig in de

Lever uitfpreidt. Na dat de Gal hier afge-

fcheiden is, vloeit het overige Bloed , tefamea

met het gene door de Slagaderen was aange-

bragt, in de Lever -Aderen terug, die het in

.de Hol- Ader ontladen. De Gal, die in de ge-

hcele zelfflandigheid van dit Ingewand dus af-

gefcheiden is, loopt door'naauwe Buisjes, die

zig famenvoegen en allengs grooter worden , in

de Leverhuis uit, waar de Buis van 't Gal-

blaasje ingeplant wordt , maakende dus een ge-

meene Buis, die de Gal, een weinig onder dea

Uitgang van de Maag , in 't Gedarmte ontlaft,

Digt daar nevens , of daar mede vereenigd , vindt

men den Uitgang van de Buis , die het Alvleefch-

Sap ook by de verteerde Spyzen mengt.

De Milf. De Milt is een Ingewand van dorfkerder roo-

de koleur, dan de Lever, of liever bkauwag-

tig, week en broofch van zelfflandigheid, in

de flinker Zyde des Lighaams onder het Middel-

rift gelegen , tuflchen de onderfte Ribben en de

Maag , digt boven de flinker Nier. Haare fi^

guiu' is lapgwerpig ovaal ; de grootte omtrent zé-

vea
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ven of agt Vingerbreedten en half zq veel over- ï Afdeel,

dwars, de dikte een Duimbreed. Men heeft o- H. Hoofd-
S TUK

ver haar gebruik van oudsher getwift 5 en heden-

daags is men het daar omtrent nog niet volko-

men eens. Dat zy een geheel nutteloos Inge-

wand zou zyn , ,ftrydt tegen de. Reden en de

Wysheid van den Schepper. Men heeft öok

dikwils opgemerkt dat in Dieren , daar zy uit-

gefneeden was 5 Ongemakken in de Lever zyn

'ontflaan. Waarfchynlykft mag men derhalve be-

f! ai ten 5 dat zy iets toe brengt tot de Galmaaking;

te meer, devvyl de Maag, opgevuld zynde, dit

Ingevv^and meed drukt , en dus de uitvloeijing

van 'Bloed uit hetzelve in de Poort-Ader bevor-

dert. Dit Bloed , nu , tervvyl de Maag ledig

was aldaar opgegaard , zal miirchicn eenigen trap

van dunheid en fcherpheid verkreegen hebben,

die tot cene goede bereiding van de Gal vcr-

eifcht kan worden.

Na dat de Gal en 't Alvleefch-Sap by de Bryoe Darmen,

van het ingenomen Voedzel , zo dra die uit de

Maag gekomen is , gemengd zyn , wordt daar

van , met de overige bykomende Vogten van het

Gedarmte , een foort van Emulfie gemaakt.

Dit gefchiedt door de werking der dunne Dar-

men 5 die met de dikke in den Buik begreepen

zyn 5 en te famcn een Kanaal uitmaaken ,

't welk, zo men gcmeenlyk rekent, zesmaal,

doch dikwils zeven of agtmaal zo lang is

als het Lighaam van den Meiifch: de dunne

Darmen alleen omtrent zes of zeven maal. Zy
I,D£n^ iSiuK, R 2 leg-
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I.Afdefl. leggen in 't midden en voor in den Buik , op

II.HooFD» cene wonderbaare manier over elkander geflingerd

^^^^* zonder eenige verwarring. Men onderfcheidtze

in een Twaalfvingeren-Darm , die naafl aan de

Maags regter Mond volgt , en wegens zyne kort-

- heid dien naam voert ; in een Nugteren Darm,

dus genaamd, om dat men hem meeft altyd le-

dig vindt , en den Krinkeldarm , die meeft is ge-

krinkeld. De ruimheid van den Zenuwagtigen

Rok, ten opzigt van de overigen , maakt, met

den Donsagtigen , aan den inwendigen Wand
menigvuldige verdubbelingen, die zig in een

gedroogt ftuk Darms als Ringagtige Schotjes ver-

toonen, doch eigentlyk de Oogluikende Klap-

* ^'i^Wrf vhezen * genoemd worden,, om dat zyop der-

gelyke wyze als de Oogleden naar elkander toe-

komen. Deeze dienen, buiten twyfel, omdcii

te fchielyken doorgang van de Voedzel-Bry te

vertraagen en het voedzaame daar uit te mel-

f lUon ken. In den Krinkeldann f, die ook de lange

Darm genoemd wordt , als de langfte zynde van

de drie, verdwynen deeze Klapviiezcn groo-

tendeels. Deeze eindigt in een Zak, de blinde

Darm genaamd ; doch de overgebleevene Stof

van 't Voedzel gaat zydewaards af in de dikke

Darmen , die rondom de anderen in den Buik

leggen. Dat deel derzelven , 't welk de Kar*

§ Colon teldarm §. genoemd wordt, is het langfte enein-

. digt in den regten Darm, die de Vuiligheid

door 't Fondan>ent uitlooft.

DeChylva. Dc duune Darmen zyn- te famen gehegt door
ten, ^^
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e€n dubbeld Vlies , het Darmfcheil § genaamd 5 't
j^ Afdeel.

Welk vol Vaten en Klieren is, en in welks ver- n, Hoofo-

dubbeling de Chylvaten loopen 3 die het Melk- «tuk.

• agtige 5 uit de Darmen opgeflurpt , naar 't Bloed * ^^^A^te-^

brengen. Het Olicagtige ^ naamelyk, en vette

deel der Spyzen, door de Gal ontbonden en ge-

mengd met Waterige Sappen, neemt 5 gelyk

men in de EmtilJi'éiJ ziet , een witte koleur aan

:

het Lilagtige uit het Vleefch der Dieren j ia

Water verdund 5 volgt dien zelfden weg 5 en-

het Wateragtige^ op zig zelf, wordt zeer fchielyk

ingenomen door de mondjes van deeze Vaten.

Egter vindt men zelden in de dunne Darmen

dikke Vuiligheid ; want 'er komt geduurig nieuw

Vogt by, uit de Rokken zelf. In drie of vier

Uuren 3 of daar omtrent, is byna alle Chyluit-

g^rokken. Om die reden kunnen de' Chylva-

ten in de Dieren be(t vertoond worden , tv/ee

of drie Uuren na dat zy een goeden Maaltyd

gedaan hebben; want vervolgens voeren dezelven

byna niets dan enkel Wateragtig Vogt. Somtyds

heeft men ze ook, door de Ontleedkunde, in

Menfchen, die door een fchielyk Toeval ge-

florven waren , blykbaar gevonden. Een dcr-

gelyke opilurping van het fynfte deel der Spy-

,

zen, fchynt ook plaats te hebben in de Maag.

Men is 3 reeds lang, van deeze opflurping
neopflur-

verzekerd geweeft ; doch de cigentlyke manier, P**^'? ^a^^ <^e

hoe dezelve gcfchiedcj is eerft door de heden- dezelve in*

daagfche Proefneemingen ontdekt geworden. ^^f^^^^>ed

Door een Mondje, dat in het uiterfle van ieder wordr.

j^D^iEL. iStuk. R 3 Dons-
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I. Afdeel.I^^^^^^^-^^3^ ^P^^ ^^^ wordt de Chyl ingehaald

iï.FIooFD niet eene kragt, welke met die der Hairbuisjes

s'f t:j^» kan vergeleeken worden (^\) 5 en wordt ontvan-

gen in de holte van 't verflapte Vezeltje ^ wan-

neer de Darm zelf flap is ; doch door de Samen-

f Moms trekking 5 die 5 uit de beurtlingfe beweeging | der .

TevijUtt'
Y)dxmQn^ op derzelver flapheid volgt, wordt

lièt rond uitgezet Bolletje gedrukt, en 't Vogt

daar uitgeperft in een Buisje, 't welk zig in den

tweeden Celluleufen Rok begint te vertoonen ^

en verder naar buiten doorgaande een Chyl- of

§ iTas Lac' Melkvaatje § wordt. Deeze Vaatjes , die men
^^^^

van den eerden Rang heet , planten zig in He

Klieren van het Darmfcheil , *waar uit weder

anderen en anderen voortkomen , die, dus, een

Chyl voeren , met de Waterige Vogten uit alle

deelen des Lighaams gemengd en verdund , fiot

dat uit de middelde Klieren eenige Chylvateri

in de Lenden opwaarts gaan en hun Vogt

*l(*€cepta' uitfcorten in de zogenaamde Chylhak *, dieeg-

cüium C/>j/i|-gj. \^ veele Dieren kenbaarder is dan in den

Menfch. Dit heeft men met hun gemeen, dat

de Chyl öf 't Voedend Sap, verder, met een

taamelyk lange Buis, langs de Ruggegraat heen

,

opwaards gevoerd wordt , tot aan het bovenfte

• van

(*1 Ik be^ryp dat de Heer Hall er , in zyn 'Elenu

phyjiol. hier mede zeggen wil , dar deeze. Buisagtig»

Vezeltjes op gelyke manier als de ff^ir^tpisjcs , daar 'c

Vosit van zelf tor zekere hoogte in opklimt , de Chyl in-

zuii^en; doch gelyk de Heer Haller elders erkent, dat

deeze V'ezehjes zeer aandoenlyk (irritahiles) zyn , zo
kon:ït my de Manier waarfchynlykcr voor, op welke ik

deeze
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van de Borft, daar zy zig, op een zeer konflige wy-
j^ Apdeeu

ze, gemeenlyk in de Onderileiitelbeenfche A-ilhoofo»

der, ontlaft, en dus de Chyl in iiet Bloed brengt, s*^^^'

Deeze Buis 3 genaamd de Borjïbuis f, heeft meer . t lya&us

Kiapvliezen, die het Vogt beletten terug te

keeren , in den Menfch 5 daar dezelven om zyu

opgeregt Lighaam zeer noodig waren , dan in

de Dieren , doch minder KlapvHezen dan de Chyl-

vaten.

Wy gaan nu over, om de Werktuigen te be- ^^ ïj^ge-

fchouwen , die het Bloed door 't Lighaam voe- Boril.

ren , en dus dien Omloop, de Circulatie genaamd,

zo hoognoodig en byna onaffcheidelyk van het

Leven in alle Dieren, aan den gang houden*

Ditgefchiedt door de Ingewanden van de Borfl^

een holligheid des Lighaams, van Klokswyze ge«

daante, rondom door de Ribben bepaald en van

onderen door 't Middelrift digt geflooten. Voor

't overige is de geheele Holligheid, even als de

Buik , met een Vlies omkleed , genaamd het

Borft-Vlies, dat in 't midden van de Borll een

Middelfchot uitmaakt, 't welk de Holligheid

op en nederwaards in tweeën icheidt. De voor-

naamfte Ligewanden , daar in vervat , zyn de

Longen en het Hart.

Het Hart , tulTchen de verdubbeling van dit HetHart«

Mid.

<keze Werking door den Heer Albinus , te Leiden , In
zyn Collegium FhyfiGhgicum , heb zien en hooren ver-
klaarcn; ïiaamelyk door eene beurtlinsfe Tamenrrekking
€n verwyding van deeze Mondjes; geiyk zyn Ed. dir in
her endje des Navelilrengs van 'r Jong der Septa ofZee-
Kar, dat los in het Vogt dreef, waargenomen hadt.

^ U Dkeu I Stvk. R 4
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I* Afdeel. Middelfchot inzyn eigen Hartzakje geplaatft ^ is

IL PIooFD- een holle Spier 5 die men als het naafte Werktuig
STUK. ^^^ j^^^ Leven moet aanmerken ; dewyl zy het

eerfte leeft en het laatfte flerft van alle Lig-

haamsdeelen. De gedaante is eenigermaate Ke-

gelagtig 5 doch meer in de Dieren , alwaar het

Hart met zyn punt nederwaards gcflrekt is, dan in

den Menfch, daar het met zyne zyde op het

Middelrift legt , Itrekkende de Punt naar de (lin-

kerhand. Daarom voelt men het in de flinker

Zyde kloppen , en het breedfle deel komt na-

genoeg in 't midden van de Borfl. ^ In dit

\lafis breedfle en bovenfledeel, dat den Grondfteun f

van den Kegel maakt^ geeft het Hart vier wyde

Vaten uit, v^aarvan hvee behooren tot ieder

§P^mtrlculiy^^ deszelfs Holligheden §, die men gemeen-

iyk de regter en flinker, doch, met meer ei-

genfchap , de voorfte en agterfte noemt. De
gemelde vier Vaten, de wydften van het ge-

heele Lighaam, zyn twee Slagaders en twee

Aders , voor ieder Holligheid één. De Aders

hebben met de Holligheden geen gemeenfchap,

dan door middel van twee byzondere Ontvang.

*^»nV«Zrfplaatfen , de Ooren * van V Harf genaamd,

wegens haare uitwendige gedaante. Het zyn

twee holle Spieren , die het Bloed, dat zy uit

de Aders ontvangen , met kragt in 't Hart per-

fen. Van de Aderen wordt de gene , die in de

regter of voorfte Holligheid komt , de Hol-

jj^enaCara Ader f genoemd ; die gene, welke met de flinker

Holligheid gemeenfchap heeft, de Long-Ader;

van
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van de Slagaderen 5 de eerfle de Long^Slagader, /.'Afdeel.

de andere de Groote Slagader f. Aan de ope-ir.HooFD-

ning van de voorfte Holligheid zyn in de Ader^'^^-^-

drie Klapvliezen 5 wegens haare figuur Driepun-''"'^^^^'^

tige ; aan die • van de flinker Holligheid twee,

om gelyke reden ook de Myterswyze genaamd

:

aan die in de Slagaderen van beide de Hollig-

heden zyn 'er drie, die de Halvemaanfchen ge-

heeten worden.

Dit Konftgeftel dient eeniglyk tot de C/ra/.^eOmloop

latie of Omloop des Bloeds door 't Lighaam.

Immers de Hol-Ader brengt hetzelve, onop-

houdelyk, van alle Deelen, in de voorde of

regter Holligheid, waar uit het, door de Long-

Slagader heen, in de Longen geperft, en dan

onmiddelyk weder, door de Long-Ader, in de

flinker of agterfl;e Holligheid terug gebragt

wordt. Deeze perll hetzelve, door de Groote

Slagader heen , die hetzelve brengt door het ge-

heele Lighaam en in alle deszelfs Deelen , van

waar het weder door de Aderen in de Hol-Ader,

en dus in 't Hart , terug komt. Het Hart heeft,

hier toe, tweederley beweeging, de Verflap-

^ping of Verwyding, en Toeknyping §, of in 't al- § nuflt^h

gemeen de Klopping van V Hart genaamd, die^ S:^Ji6ie

ten deele wel van deszelfs aanzienlyke Zenuw-

vlegten , doch voornaamelyk ook van de Aan-

doenlykheid voor de prikkeling van 't invloei*

jende Bloed, fchynen af te hangen. Immers

de beweeging van het Hart houdt eenigen tyd,

ja fomtyds Uuren agtereen , na dat het uit het

I. Deel. i Stuk. R J Lig-
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L Afdeel. Lighaam genomen is , ftand (*). De Klapvlie-

iL Hoofd- zen 3 nuj dienen om de terugvloeijing van het

STUK. Bloed te beletten en fluiten de opening der Va-

ten 5 als ook die der Holligheden, volmaakt.

K ragt van 't Men rekent dat het Hart, by gezondheid,

BIqIóF
^^ omtrent honderdduizendinaal in de vieren-

twintig Uuren klopt , 't welk nagenoeg overeen-

komt met de Pólsflagen , die 'er byna zeventig

in een Minuut gefchieden. Dewyl, egter, de

holte van het Hart, en in 't byzonder die van

de flinker Holligheid, maar klein is, als niet

veel meer dan een Once Vogts kunnende bevat-

ten; zo kan men rekenen dat al het Bloed, om-

trent in een kwartier Uurs , eens door 't Hart

loopt. Immers men heeft weleer het Bloed

van een Menfch, dooreen genomen, maar op

vyfentwintig Pond gerekend , doch by nader

onderzoek van de hoHigheid der Vaten is ge-

bleeken , dat men 't zelve , met de overige om-

loopende Vogten , voor 't allerminfie , op eens

zo veel moet fchatten. Welk eene Wryving,

nu, moet niet die klomp Bloeds ondergaan,

welke met zo veel kragt van het Hart uitge-

worpen wordt , dat zy , in 'eene Minuut tyds,

149 Voeten wegs zou afloopen? Hoe vreeslyk

moet die Wryving en daar door de Hitte ver-

meerderd worden , in heete Koortfen en andere

Kwaaien, als het Hart, of de Pols, ten minfte

twee- of driemaal flaat in eene Sckonde ? Im-

mers

(*) Zie bkdzyde 62.



' VAN DEN MeNSCH. 26?

mers de roode Bloedbolletjes , welker middellyn I. Afdeel.

of dikte 5 van vermaarde Mannen en bekwaam IL Hoofd-

tot dergelyk onderzoek, gerekend is op min-^'^^^*

.der dan een drieduizendfle deel van een Duim,

zullen daar door noodwendig moeten verkleind

of in Weiagtige ontbonden worden.

' Doch eene maatige Wryving van het Bloed Werking

was tot verfcheide inzigten noodig , en deeze
^H^^^^'

Wryving heeft zekerlyk plaats in de Longen,

da;ir de voedende Sappen in de allerkleinfte Vaat-

jes 5 door de Perfing der Lugt , zo men met re-

den londerftelt , tot roode Bolletjes en dus

tot Bloed gemaakt worden. Waarom anders

,

ontbreekt m de Menfchelyke Vrugt de lioog-

roode koleur aan het Bloed, en in de Viflchen

de Warmte zelfs ; dan dat in geen van beiden

die werking der Longen plaats heeft. Het zyn

twee SpoiisagtigeLighaamcn, of liever één, in

twee groote Kwabben verdeeld ; waar van de

een de regterzydfche holligheid van de Boril,

de andere de flinkerzydfche opvult , zyn-

de] door het Middelfchot van elkander afge-

fcheiden. In 't geheel béfchouwd zynde , heeft

de Long byna de figuur van een OlTe-Hoef ; de •

koleur is rood in Kinderen , maar vervolgens

wordt zy bleeker, en in Oude Lieden vindt

men ze blaauwagtig of bont ; ja fomtyds lood-

verwig. Ieder groote Kwab is in een menigte

kleine Kwabbetjes verdeeld, en deeze weder-

om beftaan uit ontelbaare Blaasjes , troswyze te

famen gevoegd : want de geheele Long is een '
.

1. Deei. I Stuk, Uit-
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LAfdeel, uitbreiding van de Lugtpyp f 5 die, van het

II. Hoofd- Strottenhoofd afkomende, door den Hals in de
STUK,

^Gi'd neerdaalt, en van Kraakbeenig Vliesagtig

* '"'^^ '^'^ wordt. Haare Pypj(?s breiden zig uit tot Blaas-

jes, die met Bloedvaatjes netswyze overfpreid

zyn , en door de Inademing der Lugt uitgeipan-

nen worden.

Noodzaak- Men begryptzeer ligt, dat, in deeze gefield-

Ademhaa! h^^^ van het Menfchelyk Lighaam, de Adem-
^'"è* haaling volftrekt vereifcht wordt tot den Omloop

des Bloeds en derhalve tot het Leven : maar

wat de reden zy , daf geen Menfch een aanmer-

kelyken tyd in 't Leven kan blyven, zonder

ververfching van Lugt, is zo klaar niet. Men
heeft in den Duikelaars-Klok ondervonden, dat

ieder Minuut eenige Draclimen verfche Lugt

vereifcht worden tot het Leven van den Menfch

;

en veele Dieren, zelfs Muizen en Vogeltjes,

fterven ook wel dra in een naauwe digt gefloo-

ten plaats. Het fchynt dat de Lugt haare Veer-

kragt , waar door zy in de Ademhaaling werkt

om de Longblaasjes uit te fpannen, door den

tyd verliefl , en zulks kan mqn toefchryven aan

de Waterige Dampen , v/aar mede zy vervuld

wordt. Immers hoe ligt een Miftige Lugt zy,

wyft de Barometer aan, en de ongezondheid

der Dampige Plaatfen is bekend.

De^roote Het Bloed wordt geduurig uit de flinker

Slagader,
fjolligheid van het Hart door het geheele Lig-

haam verfpreid. Dit gefchiedt door middel van

|w^or^4 de Groote Slagader f, die, uit het Hart opwaards

uit-

1
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uitgegaan zynde , zig aanftonds nederwaardsl. Afdeel.

ombuigt 5 en> uit haare kromte drie voornaame IL Hoofd-

Takken uitgeeft , die door den Hals naar het
"^^^^'

Hoofd loopen en zo wel de zelfftandigheid der

Herfenen, als de deelen van het Aangezigt , en

al wat tot het Hoofd behoort, gelyk ook de

Armen en Handen , van Bloed voorzien. Die

Slagader, nederwaards gaande , geeft Bloedvate'n

aan de Ribben, het Middelrift, en verder aan

alle de Ingewanden van den Buik , tot dat zy

zig in twee groote Takken verdeelt, die naar

de onderde Ledemaaten loopen.

iDit kpnftig Geitel van Slagaderen dient niet ^ ^^'f^^^-

enkel om het Bloed , in de uiterfte enden der Vogten*

Haairvaatjes , weder over te geeven aan de

terugvoerende Aderen , gelyk in de Longen

:

maar byna in alle deelen des Lighaams voor-

den van 't Slagaderlyke Bloed eenige Vogten af-

gefcheiden, die tot Voeding of tot andere Ge-

bruiken (trekken. Men kan deeze Vogten on-

derfcheiden in vier Hoofdfoorten ; naamehrk i.

die wel dun , doch eenigzins kleverig zyn en door

't Vuur of Voorloop ftremmen , gelyk Wit van

Ey ; hoewel zy, zo lang de Menfch leeft, ge-

duurig uitwaafemen , gemeenlyk Lywpba ge-

naamd : 2. die Wateriger zyn en niet ftremmen

,

gelyk de Traanen , de Pis , en een gedeelte van

het Zweet , benevens de Vogten der onzigtbaa-

re Doorwaafeming : 3. die dik en taay zyn , ge-

lyk al het Slym , dat de inwendige Holligheden

van het Lighaam aan de Wanden bekleedt : 4.

i,jde£l, istux. die
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ï. Afdeel< die vet of Olieagtig zyn; gelyk het Merg der

II. Hoofd Beenderen 5 het Vet, de Gal en 't OorÜTieer.

STUK. J3e wyze , op welke de Affcheiding deezer

De Klieren. YQgten uit de mengelftoffe vaa het Bloed ge-

fchiedt 5 is het Onderwerp geweeft van een groot

Gefchil onder de Hedendaagfchen. 't Is naame-

lyk blykbaar , dat in het Menfchelyk Lighaam

etn menigte rondagtige Lighaampjes gevonden

worden, die geen Vet zyn nog Vleefch; of fa-

menhoopingen van zodanige Lighaampjes , die

hunne Uitwerpbuisjes in een gemeen Kanaal ver-

eenigen. Beiden noemt men ze Klieren, en de

gelykheid van gedaante heeft doen deiiken, dat

^ Glundt^' (]^Q enkele of Bolagtige Kheren * van even de

bata^^
^'

zelfde uitwerking waren als de Samengehoopte f
t ^^^^1^^" Klieren. Ta men is zo ver gekomen van alle

Affcheidingen , zelfs die der Ingewanden , de-

weiken uit- of inwendig iets Kheragtigs ver-

toonden , te houden voor eene uitwerking van

Klieren. Doch de Infpuiting heeft geleerd , dat

byna overal de Vogten uit de fynfte Slagader-

buisjes in de Uitwerpbuisjes overgaan , zonder

dat men eenige byzondere Holligheid , die tot

de Affcheiding eigentlyk kon dienen, ontdekt.

Egter wordt in dezelven , by het naauwkeurigft

onderzoek , iets gevonden , dat niet Vatagtig

is , en in byzondere Ingewanden van een ver-

fchillende gedaante. Ook fchynen de Lym-

phatieke Vaten , die akemaal door Klieren loo-

pen, iets daar uit te ontvangen, tot Verdun-

ning der Vogtep ; zonder dat men eenige Buis-

jes,
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1

jes, tot uitwerping of inftoiting, zelfs niet ml. Afdeeu

de allergrootfte derzelven , die in de Jongheid ïl. Hoofd-

zo uitmunt, de Borftklier "^ genaamd, ontdekt.
^^^^^^

De famengehoopte Klieren daarentegen hebben
^^^^^

zeer zigtbaareUitwerpbuizen , gelyk die de Kwyl

affcheiden, enz. Deeze beftaan , oogfchynlyk>

wel uit een menigte van bolagtige Kliertjes , al

kleiner en kleiner , tot dat zig het Oog in de

kleinheid verlieft ; doch zy verfchillen van de

Bolagtigen daar in , dat ieder zodanig Kliertje

een blykbaar Uitwerpbuisje heeft, 't welk zig

met anderen vcreenigt en in de groote uitloopt.

Voorts zyn er in de Darmen, in de Maag,

Keel, Mond en elders, zekere Putjes f ofHol-
^ Ctypu

letjes , die een Slymagtige Vogtigheid , tot

lenigmaaking of befcherming van deeze Deelen,

uitleveren, SlymkHertjes X genaamd, en andere x qi^^^^,

dergelyke Putjes , overal in de Huid verfpreid , ^« mucüf^

'die een Vet, Olieagtig Vogt bevatten, 't welk

uit den Vetrok afgefcheiden wordt. Deeze voe-

ren gemeenlyk den naam van Smeerkiiertjes §. § Sehaces

Met de verklaaring van de Werking der Klie- Weikiog

ren is het omtrent eveneens gegaan als met die ^^^ ^^^i^'i^^^i^*

van de Zenuwen. Door het ontdekken van der-

zelver waar Geftel zyn alle Onderftellingen ,

hoe bevallig ook voorkomende , eensklaps ver-

dweenen, en een algemeene duifterheid heeft

zig verfpreid over de Affcheiding der Vogten.

Dewyl men in het Lighaam geen Vaatjes kent

dan ronde, en geen Vogten, dan welker deelt-

jes bolrond zyn , zo' kon geen figuur der Deelt-

I. DïML, i Stuk. JCS
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I. Afdeel. jes of Openingen, daar men zo veel medeplagc

IL Hoofd ingenomen te zyn^in aanmerking komen. Aan den
STUK»

anderen kant fcheen de enkele trap van fynheid

der Vogten en naauwheid der Vaatjes niet te

voldoen. Men heeft derhalve toevlugt moeten

neemen tot zekere werking der kleine Slagadert-

jes 5 die uit het Bloed , 't welk allerley Deelen

bevat, zodanig Vogt bereidt en affcheidt, als

ten dienfte van dit of dat Ingewand, of tot de

eigenfchap van deeze of geene Klier behoort;

terwyl het overfchietende Bloed door de Ade-

ren weggevoerd wordt. De meer of minder

Snelheid van het toevloeijende Bloed ; de won-

derbaare verfcheidenheid van bogten en omwin-

dingen der allerkleinfte Slagaderlyke Vaatjes in

byzondere Ingewanden ; derzelver meer of min*

der Veerkragt ; de Werking der Zenuwen , en

meer, kan hier op invloed hebben, en hetzy-

ne toebrengen tot de Affcheiding der Vogten.

Zyn deBolagtige Klieren, die als uit een Mos-

ofSponsagtige zelfflandigheid^beflaan, ook eeni-

germaate tot doorzyging der Wateragtige Vog-

ten dienftig?

De Nieren. Onder de Ingewanden, waar in de Affchei-

ding der Vogten zig het eenvoudigftc en duide-

lykfte openbaart, zyn de Nieren. Dus noemt

men tv/ee langwerpig ronde , doch platagtige

Lighaamen, het een ter regter, het andere ter

fiinkerzyde van de Ruggegraat in de Lenden en

zeer digt tegen de Spieren van de Rug aan ge-

plaatft en met Bandagtige Vliezen gehegt a^
de
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de voornaamfle Ingewanden des Buiks. Zy ont- r. Afdeel.

vangen ieder ^ aan haare bolronde Zyde , van de II, Hoofd*

groote Slagader, in derzelver nederdaalen , en
^'^^'^'

van de onderfte Hol-Ader een dergelyken Tak;

genaamd de Uitmelkende Faten f , om dat het | raf4

dunne Wateragcige deel des Bloeds , door mid- ^f^^^X^^*^

del derzclven , van het dikke , als 't ware , af-

gezonderd wordt. In geen Ingewand kan men

zo gemakkelyk de natuurlyke Affcheiding, door

een konftige Infpuiting, 't zy metWafch, Wa-

ter, of Lugt zelfs, nabootzen. Daar door ont-

dekt men , dat de buitenfte zelfflandigheid %

de Klieragtige genaamd , welke als de Schors

van de Nier maakt , beftaat uit een famenweef-

zei van kleine Slangswys gedraaide Vaatjes , die

vanede Slagaderen afkomen , en uitloopen in

lynregte Buisjes , welke zig famenvoegende een

foort van Tepels maaken , die het Vogt uitfpui-

ten in de holligheid of het Bekken van de Nier.

Ieder Nier, naamelyk, heeft aan haar binnen- De Water-

kant , of in de holle zyde , een vliezige holligheid,
^^^^^'

van Tregterswyze gedaante, die, van de Nier

af allengs naauwer wordende, een Viiesagtig

Kanaal maakt , door 't welke de Pis gebragt

wordt in de Waterblaas. Men is thans verze-

kerd, dat dit de eenigftc Wegen daar toe zyn,

aan 't welke oudtyds getwyfeld werdt. De
Waterblaas , nu , tuilchen den regten Darm en 't

Schaambeen geplaatft , buiten het Vlies dat alle

de Ingewanden des Buiks omvat , is grooter of

kleiner, naar dat zy meer of minder door de

I. Deïl. I Stuk, S PiS.
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I. Afdeel. Pis wordt uitgezet en verheft zig , door fterke op-

II. Hoofd- vulling , tot boven het Schaambeen. Zy heeft,

jTüK. 20 wel als de Pisleiders f, drie Rokken ^ wel-

j ^^^^y^^]^Q^ binnenfte Donsagtig en fteeds met Slym

overtoogen is . gelyk die der Darmen. Zy ont-

§Ur€thra Ml zig door den Watergang §, die aan zyn

begin een Sluitfpier heeft, waar door het on-

willig afloopen van de Pis, in den natuurlyken

flaat, belet wordt. Zyne langte verfchilt zeer

in de byzondere Sexen. In Mannen is de-j

zelve van tien of twaalfDuimen, en als een S

krom geboogen : in de Vrouwen naauwlyks van

twee Duimen en heeft maar een flaauwe bogt;

zynde ook veel wyder: welk alles maakt, dat

zy van een Steen in de Waterblaas zelden be-

hoeven gefneeden te worden, dewyl men j^ien

meettal kan uithaalen door den Watergang.

. Alle de opgetelde Lighaamsdeelen zyn de

beide Sexen gemeen : doch ni5 komen wy tot

het gene , waar in dezelven hoofdzaakelyk van

elkander verfchillen; de Teeldeekn naamelyk;

in welken de Mannetjes en Wyfjes van alle

groote Dieren, ja van de Infekten zelfs, on-

* derfcheiden zyn. Eerft zal ik van die. der Man-

nen, dan van die der Vromven fpreeken, en

vervolgens de nieuwe Gevoelens over de Voort-

teeling befchouwen,

Teeldeelen Uitwendig vertoont zig , in de Mannelyke

Se'n!^'"'
Sexe, het Balzakje ^ en de Schaft f. Het eer-,

^ScYotam^Q bevat' twee Ballen , gemeenlyk Teftikels gQ^-.

^ naamd, die in een Vliesagtige Beurs beflooten

zyn.
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^yti. Dit Zakje 5 van buiten met de Huid om- LAfdeeï^

kleed, heeft een Naad, die zig van de Voor- IL PiooFp-

huid, langs de Schaft heen, over hetzelve uit-
^^^'^*

ftrekt , tot aan het Fondament. Van binnen

is het voorzien met een Spieragtigen Rok f)
]^^^^^

door welken het opgetrokken , gefronfeld en

geplooid wordt, 't geen voornaamelyk gebeurt,

wanneer men zig aan de Koude bloot fielt of

llerk beweegt. In 't algemeen is 't bekend , dat

de flapheid van het Zakje voor eene daadelyke

verzwakking of ongefteldheid wordt gehouden,

vooral in de Kinderen. De Teftikel, die in

grootte en gedaante taamelyk wel naar een Dui-

ven-Ey gelykt, heeft drie eigen Bekleedzels of

Rokken : een buitenften genaamd de Scheede»

Rok § , over welken heen is uitgefpreid de Op- ƒ
'^»«'^'*

fchoitende Spier '^, Terwyl deeze langs den ^Cremajlet

Scheede-Rok neerdaalt en den Teftikel nadert

,

wyken haare Vleezige Vezelen van elkander,

en haare uitfpreiding fchynt een foort van Vlies

te maaken , 't welk verfcheide Ontleedkundi-

gen by den naam van roodagtigen f Rok onder- t %^/3w»

fcheiden hebben; doch dezelve is digt met den

Scheede-Rok vereenigd. Ligt kan men zig in

deeze twee Naamen vergillèn, dewyl de Schee-

de-Rok, in 't Griekfch, Elythroides genoemd

wordt; doch zy zyn inderdaad niet gemakkelyk

van elkander af te zonderen. De binnenfte ^^
''

Rok, die den Teftikel onmiddelyk omkleedt,

wordt de Witagtige § geheeten en van deezen §^i^tfg*'

fchynt ook de Opper-Bal * omvangen te worden. "^'^Epididy^

1. DtRU I Stuk. S 2 De "'^^'^



!^7ö Beschryving
I. Afdeel* De zelfflandigheid der Ballen is een fanfen-

II. Hoofd- hooping van ontelbaare Vaatjes , zeer aardig

«TUK. Darmswyze geflingerd en gedraaid. Dceze

kels.
' Vaatjes eindigen in den Opper-Bal , die als een

dikke Rups op den Teftikel legt , en zyne Vaat-

t Vés def€. jes wederom vereenigt in het afvoerend Vat f.

Zodanige Vaten zyn 'er tot ieder Teftikel of

Opper-Bal een, en dus twee in 't geheel , die

uit het Balzakje , langs de Zaadvaten , in 't Lig-

haam opklimmen , en zig ontlaften in de Zaad-

§ VefuuU blaasjes § , leggende van agteren onderaan de

Seminales Waterblaas. Deeze ontvangen dus het Zaad>

dat uit het Bloed , 't welke door de Zaad-vSlag-

aders in de Teftikelen gebragt was 5 is afgefchei-

den en bereid, bewaarende hetzelve totdentyd

der Ontlaftinge.

DeZaacf- De Zaadblaasjes zyn Vliezige Beursjes, ge-
aasjes.

j^^^j^iyj^ omtrent drie Vingerbreedten lang en

een Duim breed, van gedaante als een kleine

plat gedrukte Peer. Hunne inwendige zelfftan-

digheid is Celluleus ; de uitwendige beftaat uit

een fterk en eenigermaate Spieragtig Vlies.

Zy hebben ieder een Loosbuisje, die te famen

uitloopen in de hollighcid van den Watergang ,

naby den Hals van de Blaas. Doch inmiddels

gaan zy door een Klieragtig Lighaam , of zo

fommigen willen een dubbele Klier , de Foor^

^ Projlau fiaafiders * genaamd , welker Loosbuisjes , ten

getale van tien of meer, een Slymagtig Vogt in

den Watergang uitwerpen , dat voornaamelyk

fchynt te dienen om dit Kanaal glibberig te hour

den*
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den. Men heeft die Vogt^ dat in de Gefneede-
j^ Afdeeu

nen ook gevonden wordt ^ dikwils ten onregte n. Hoofd-

voor Mannelyk Zaad gehouden. De kleine Ver- stuk.

hevenheid , daar deeze Vaatjes in den Water-

gang 5 digt onder aan den hals van de Blaas , ein-

digen 5 is langwerpig fpits van gedaante , en

w^ordt het Haanen-Kopje genoemd.

Dat uitwendig Lighaamsdeel, 't welk men de De Schaft.

Schaft * noemt 5 wordt opgehouden door een j^tnk

Vliesagtigen Band, die 't zelve aan de Samen-

hegting der Schaambeenderen vafl maakt. Het

Vel 5 't welk de Schaft bekleedt , aan 't end om-

geflagen zynde , voert den naam van Voorhuid-

De eigen deelen van de Schaft zyn 5 de Spon-

gicufe Lighaamen , de Watergang en het Hoofd-

je f. Doch buitendien heeft de Watergang ook f <^^'«»*

een Gelluleus Geweefzel , waar mede hy rond-

om is bekleed, tuflchen zyne Vliezen. Dit Ge-

weefzel, nu , maakt niet alleen het Hoofdje,

maar aan 't begin van den Watergang , by de

Blaas 5 een ronde uitpuiling, die de Bol § ge- § -Buihut

noemd wordt. Het Hoofdje is zeer gevoelig ,
^^^^^^^^

om dat de Zenuwtepeltjes 'er, even als aan de

Lippen van den Mond, maar met een zeer dun

Vlicsje zyn overtoogen. Voorts heeft de Schaft

ook haare Spieren 5 die tot derzelver opregting,

tot voortftuwing van de Pis en andere gebrui-

ken , ftrekken : als ook haare byzondere Klie-

ren , Vaten en aanzienlyké Zenuwen. ,

Onder de Teeldeclen der Vrouwen komt voor- der Vrou.

naamelyk de Lyfmocder t in aanmerking, alzo^^^^

3 de-
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I. Afdeel. dezelve de Vrugt ontvangt en tot den tyd der

IL Hoofd- Verloffinge onderhoudt^ befchermt en bewaart.
STUK.

jQjj. Lighaamsdeel is in de Maagden zeer kleirt

en gelykt veel naar een famengedrukte Peer

;

maar , van het begin der Zv^angerheid af, wordt

'het allengs grooter , zettende zig y op een ver*

baazende wyze >* in de rondte uit. Naar voo-

ren toe , egter , heeft het altyd een foort van

*ói77wf« Snoet "^5 die in de Scheede uitfteekt, maaken-

de het gene men den inwendigen Mond noemc

van de Lyfmóeder, die door de breede Banden

in de Zyden aangehegt is , en door de ronde

Banden gemeenfchap heeft met het uitpuilende

deel der Schamelheid. Zy heeft , aan haaren

Bodem , de enden der Trompetten van Fdlo*

f Tula pim f , die met een fyn buisje doorgaan in haa-

Fallopmn^
re holligheid 5 doch langs hoe wyder worden

naar 't andere end , alwaar zy zekere plooijen

maaken , die fomtyds naar een Waaijer gely-

ken. Deeze Trompetten hebben de langte van

omtrent zeven of agt Vingerbreedten, Men

heeft ze fomtyds gevonden y omvattende met

hunnen Waaijer, of een gedeelte daar van, de

S OyarU Eijerneften § , dat twee langwerpige Lighaa-

men zyn, rondagtig doch een weinig plat , leg*

gende aan de zyden van de Lyfmoeder, waar

aanzy, zo wel als aan de Trompetten, door de

bree-

(*) Leeuwenhofk was eigemlyk de eerde Uitvinder

Tan deeze Diertjes niet : want hy vp»haalt zelf in een vaa

zyne Brieven , dat zeker Doktor in de Geneeskunde»
Ham oenaamd , hem in \ jaar 1Ö77 Mannelyk Zaad ge-

bijt ea daar in levendige Wonnpjes getoond hadt; waar
tan
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breede Banden gehegt zyn of vaftgemaakt, L Afdrel.

Hunne zelfilandigheid is Spongieus^ doch zeerlLHooFD-

digt, met eenige kleine Blaasjes ^ ter grootte van
^^^^*

een Erwt of daar omtrent , die een Vogt als Wie

van Ey bevatten.

Deeze Blaasjes , welker getal in één Eijerneft ï^enkbeeld

> ... , , , van de Be-
fomtyds tien of twmtig is bevonden 5 woraen vrogting,

thans gemeenlyk voor Eijertjes gehouden, v/el-

ken het ' Mannelyk Zaad op gelyke wyze be-

vrugt 5 als men zulks in de Eijeren van het Ge-

vogelte waarneemt. Men verbeeldt zig dat één

van die Diertjes 5 welken de wonderbaare Ont- ^

dekkingen van Leeitwenhoek (^^^ in zulk een

menigte en in eene zo verbaazende kleinheid

,

in het Zaad der Mannelyke Dieren hebben doen

zwemmen , het eerfte beginzel is van het Dier,

waar van het, in zyne Slangswyze gedaante,

reeds het Hoofd en de Ruggegraat , die waarlyk

zig in het VrugcfchepzeltjeallereerJl:, en, voor

dat zig nog eenige Leden openbaaren , aan 't oog

voordoen , zou affchetzen : dat hetzelve , 't zy

in de Lyfmoeder , in de Trompet van Fallopius,

of in het Eijerneft, een Eitje ontmoetende, 't

ivelk ryp en gereed is om het Diertje te ont-

vangen , door zekere Vaatjes , daar het in 't Zaad

zyn Voedzel mede iogezoogen heeft , aan het
'"

Eit--

van hy in 't zelfde jaar berijdt gaf aan de Koninglyke So»
ciereit van Londen, en Hab.tsoeker verhaalt, dar hy ze
in 't jaar 1674 r^^ds gezien , doch voor ronde BoHet^jea

gehouden en *er g^2n agr op geflapen had : zo dar van
fommigen, hoewel 't onregt , de Éer der Uitvinding aan
deezen laatden is toegefchreeven.

l.DiEt. iStük, S 4
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L Afdeel. Eitje of deszelfs Vaatjes gehcgt wordt; en dat.

II. Hoofd het verder, met dit Eitje, in de holte van de

STUK, Lyfmoeder, aan derzelver Donsagtige Wanden

of Bodem zig aanhegt, waar van het zyne Vlie-

zen en Moerkoek krygt.

Zaaddiert- Na dc ontdekking deezer Diertjes zyn hier

jes van
^^^^ vcrfcheide Omftandigheden bygevocgd,

HOEK. die 5 als men derzelver verbaazende kleinheid Q^}

in aanmerking neemt , gantfch ongeloof baar

voorkomen. Immers Leeuwenhoek zegt waar-

genomen te hebben > dat deeze Diertjes van bei-

derley Sexe zyn , 't welk dienen kon , om den

oorfprong te verklaaren van de Mannetjes en

Wyfjes uit een zelfde Zaad: hy voegt 'er by>

dat zy aangroeijen , paaren en voorcteelen , en

van Huid verwilTelen. Hartsoeker heeft ge-

tragt uit te leggen ^ hoe 'er een in het Eitje

gaat 5 en met hetzelve zig vereenigt ; waarby

een ander deedt , dat zy waarlyk de figuur van

kleine Menfchjes hadden , hoedanig eene figuur

van deeze Diertjes by gifling door Hartsoe-

ker was afgebeeld ; maar Leeuwenhoek zelf

verwierp deeze lolTc denkbeelden,

n* ^.««,«* Van anderen heeft dit Gevoelen, in 't eerfl*

pingen. verfchcide Tegenwerpingen ontmoet. Hoe komt

heca

(*) 2ie bladz. 22. Alwaar i'k, om de kleinflen te heb-

ben , van de Diertjes in 't Zaad der Spinnekoppen heb
^efproken. In 't Menfchalyk Zaad oordeelde Leeuwen»
HOEK één millioen der zei ven kleinder dan een Zandkor-
rel : zo ook in 't Zaad van Honden, Kaanen ; en hy
merkt aan , dat zy in de grootile Dieren weinig groorcr

dan in de kleine zyn; doch niet, zo 't fchynr, in de In^

fekteii. Ondertuüchen blykt hier uit , dat de begrooting in

KSJtLS
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het, zeid' men, dat deeze Diertjes in de groot- 1, Afdeel.

(Ie Schepzelen niet grooter zouden zyn dan in II. Hoofd-

de kleine ; in de WalvilTchen niet grooter dan ^'^^^^*

in de gemeene Viffchen, gelyk Leeuwenhoek

verzekerde: hoe kunnen 'er in zo verbaazende

veelheid gefchapen zyn , om niets uit te voe-

ren: waar toe derzelver overmaatige kleinheid,

enz. Doch dit alles zou men omtrent de Zaa-

den der PlantgewalTen , met even veel regt,

kunnen aanmerken. Een gewigtiger tegenwer-

ping was , dat in verfcheide andere Vogten , als

ook in 't Menfchelyk Bloed 5 insgelyks Wormp-

jes gevonden werden. Dit heeft Leeuwenhoek

zelf verlegen gemaakt , zo dat hy onderflelien

moell 5 de Zaadvaten op de een of andere wyze

gekwetfl te hebben. Anderen lolTcn dit op,

met de gedagten , dat de Wormpjes, diezig in

het Bloed of andere Menfchelyke en Dierlyke

Vogten vertoonen , door Verrotting gebooren

zyn ; gclyk men zulks dagelyks in rottend

Hooywater verneemt, dat van dergelyke aller-

kleinfte zeer vlug beweegende Lighaampjes

krielt.

Dus is dit Gevoelen, dat de gezegde Diert-

jes

Keills Ontleedkiende , bladz. 148 : dat drledmzend miU
lioencn van dezelven geen Zandkorrel evenaaren zouden,
niet minder buiren den haak loopt , dan de vergelyking,

die men in 't Werk van Bakfr over de Mikro^skoopeu j m
*t jaar 1744 u' 'gegeven » viadr, van het geral der Diertjes

in de Hom van een Kabelj^auw met dat der Menfchen op
den Aardbodem ; zyn Je dit laarfie wel twinngmaal zo
groot oerekend, als het met eenige waarfchyniykhcid kaa
zyn. Zie bladz. 225", hier voor.

h D£EL. XStvK, S J
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EAfdeelJ^s aan 't Mannelyk Zaad van allerley Dieren,

ïï. Hoofd- eigen zyn, zo algemeen aangenomen geweeft,
STUK. ^^j. j^gj^ j^gifg ^Q Onvrugcbaarheid in de Mans-

ininoen"vTnP^^^^^^^^
^^^^' de afwezendheid van zodanige

deBüffcn. Diertjes , of door derzelver traagheid in vuile

Bcfmettingen , getragt heeft te verklaaren (*).

Tegenwoordig egter ontmoet dit Gevoelen

nieuwe Tegenwerpingen, die hetzelve in zynen

grondfteun aantaften. De Heer de Buffon ,

naamelyk , heeft zyn werk gemaakt om het Man-

nelyke Zaad van veelerley Dieren en zelfs van

Menfchen, uit Lyken , die nog niet koud wa-

ren, met Mikroskoopen te onderzoeken, en hy

verhaalt nooit zodanige Diertjes , als door

Leeitwenhoek zyn afgebeeld geweeft , daar in

t^ hebben kunnen vinden. De Diertjes , die

daar in voorkwamen , hadden fomtyds , wel is

waar , Staarten, doch deeze Staarten waren zeer

dun en van verfcheiderley langte , fchynende

flegts toevallig 'er aangegroeid te zyn , dewyl

zy ze eerlang kwyt raakten. Hunne beweeging

was geenszins vlug , maar, als zy Staarten had-

den , wiggelden zy een weinig heen en weer,

dan over de eene dan over de andere zyde, en,

als zy geen Staarten hadden , dan bewoogen zy

zig fomtyds troepswyze : komende verder in al-

les overeen met die Lighaampjes , welken men in

andere Dierlyke Vogten , in de Aftrekzeis van

Plantgewaffen en elders, vindt.

On-

(*) Zie Keill, I^orte Schets der Ontleedhj^ran't Men»
fcheijk lighaam. blad. 146,
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OndertuiTchen kan men niet denken , dat het I, Afdesu

deezen Heer aan bekwaame Werktuigen heeft ïl. Hoofde

gehaperd. Hy verhaalt dat het Mikroskoop, 't^^^^^*

welk hy gebruikte , hem door den Engelfchen

Heer Needham was bezorgd 5 die getuigde dat

het kleinfle Glas van hetzelve veel fterker ver-

grootende was, dan de allerbeften van Leeu-

wenhoek. Hier uit befluit hy , dat deeze Waar-

neemer de gemelde Diertjes veel grootcr en o-

verzulks duidelyker heeft afgebeeld , dan dezel-

ven weezentlyk van hem kunnen gezien zj^n.

En hoe bezwaarlyk dit aan Leeuwenhoek zelf

viel, blyktuitzyn eigen Verhaal, daar hy zegt,

dat 5 wanneer hy aan een Tekenaar zyne Diertjes

in de Hom van een Kabeljaauw wilde laaten zien^

die hy zelf zo menigmaal en zo duidelyk ge-

zien hadt, hy nooit daar toe had kunnen ko-

men ; niet alleen wegens derzclver uitneemende

kleinheid 5 maar ook, om dat zy zo broofch

waren ; ja hy getuigt maar zelden , en niet zon«

der de naauwkeurigfle oplettendheid , aan eeni-

gen dërzelven Staarten te hebben kunnen ont- •

dekken : dikwils vondt hy, in 't Mannelyke

Zaad der Dieren , niet dan ronde Lighaampjes

,

en fomtyds niets het allermmfte , dat naar Diert-

jes geleek.

Ook fchynt het, om de waarheid te zeggen,

dat veele Waarneemers , 't zy van den zelfden

of van laater tyd, de uitneemende bekwaam-

heid van Leeuwenhoek veelal tot v/aarborg

gebruikt hebben van hunne denkbeelden, ten

1, De£l. I Stuk, Op-
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L Afdeel.^P^^S^ van de gedaante deezer Diertjes, waa^

II. Hoofd, ö"^^^'^'^^ een groot verfchil geweefl is onder hun,

ITÜK. en waar aan Leeuwenhoek zelf in vervolg van

tyd twyfelde. Sommige van de allerbekwaam-

ften in dit Stuk, gelyk Baker en Valisnieri,

hebben de Afbeeldingen van Leeuwenhoek:

flegts gekopieerd. Weinigen zyn zo edelmoe-

dig als de Heer Haller , die getuigt , dat hy

geen Glas vond onder die van 't Mikroskoop

van Cuïpeper^ 't welk deeze Diertjes in genoeg-

zaame grootte vertoonde , om derzelver gedaan-

te, genoegzaam duidelyk 5 te onderfcheiden (*),

Waarnee. Zie hier de Waarneemingen van den Heer
raingen van JSJeedham op het Zaad van een foort van Zee-

Kat, genaamd Calmar ^ in welker Hom deeze

fcherpziende Heer de zogenaamde Zaaddiertjes

veel grooter dan in andere VilTchen vondt , ja

zo groot dat men ze met het bloote Oog kon

zien, zynde drie vierde Duims lang. Geduu^

. rende den geheelen Zomer, toen hYtcLiJfabon

de Zee-Katten opende, vondt hy in dezelven

geen het minfte blyk van Hom, Het was tegen

't midden van December, dat hy de eerfte te-

kenen befpeurde van een nieuw Vat, metMelk-

agtig Sap gevuld. Dit Sap , vervolgens door

hem onderzogt zynde, vondt hy niet dan on-

doorfchynende Bolletjes te bevatten , die in ze-

ker foort van Weiagtig Vogt dreeven, zonder

ecnigen fchyn van Leven: maar eenigen tyd

daar
(*) ^nnot. in TfécL ^cad, Boerhayn. Vol. V. P. L

p. 354. c.
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daar tia ^wierdt hy in 't Vogt uit de Hom van I. Afdeeiw

een andere Zee-Kat^ in verfcheide deelen deril.HooFö-

Bewaarplaats 5
gantfch voltooide geweri-migde^'^'^^^*

'deeltjes gewaar , die niets waren dan kleine

Veeragtige Lighaampjes.

Dezelven beftonden van buiten uit een door- Ligbaamp.

fchynende Kraakbeenagtige Scheede of Koker
5]^^^^^^

waar van het bovenend uitliep in een rondagti- Zec-Kat-

ge Knop of Hoofdje , zynde door de Scheede p^. iv.

zelf gemaakt , die zig omllaat en den dienft ^^^^* ^
doet van een Klapvlies. In deeze uitwendige

Scheede is vervat een doorfchynende Buis^ die

het Veerend Lighaam, daar wy van fpreeken,

influit, benevens een Klepje ^ een Tonnetje of

Emmertje , en eene Spongieufe zelfftandig-

heid. De Schroef beflaat het bovenfte deel van

de Buis en Scheede; de Zuiger en het Em-*

mertje zyn in 't midden geplaatft, en de Spon-

gieufe zelfflandigheid maakt het onderde uit.

Deeze Werktuigen pompen het Melkagtig Vogt;

de Spongieufe zelfflandigheid zuigt zig daar van

vol 5 en 5 voor dat het Dier Zaad fchiet, is de

geheele Hom niet anders dan een famenftel van

deeze gewerhtuigde deeltjes , die het Melkag-

tig Vogt geheel en al ingepompt en opgelekt

hebben.

Zo dra deeze kleine Werktuigjes uit het Lyf Derzelver

van het Dier komen, en in 't Water of in de^^'^^"^'

Lugt zyn, werken zy gelyk de Afbeelding -^
« j^;^^

vertoont. De Veer ryft op, gevolgd van dc^^eir.D/

Klep , het Emmertje en Spongieus Lighaam

,

j«D£Ei« iSjcwk^ 't welk
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L Afdeel. 't welk het Vogt bevat ; zo dra nu de Veer , éü

IL Hoofd de Buis daar dezelve in fluit , buiten de Koker be-»

STUK. ginnen te komen 5 buigt zig de Veer, en niet-

temin gaat de geheele toeftel ^ daar binnen

,

voort met zig te bcweegen , tot dat de Veer

,

de Klep eii het Emmertje , geheel buiten de

Koker geraakt zyn. Naauwlyks is dit gefchied^

of al het overige fpringt 'er in een oogenblik

buiten 5 en het Melkagtig Vogt , dat inge-

pompt was en in het Spongicufe Lighaam be-

greepen 5 vloeit weg door het Emmertje.

Redenee- Na eene zeer omftandige befchryving van

ring daar ^jeeze werking , en naauwkeurige overweeging

deezer Werktuigen 5 befluit de Heer Needham,

dat 'er veel reden is , om te denken , of niet de

Zaadwormpjes der andere Dieren ook een foort

' van Werktuigen zyn , gelykformig aan dceze , en

welker werking op byzondere tyden gefchiedt

:

want, zegt hy, laat ons onderflellen, dat 'er

'

in het verbaazend getal van Zaadwormpjes , die

men op den zelfden tyd in het Veld van 'tMi-

kroskoop gewaar wordt, alleenlyk eenige dui-

zenden zyn, die op een zelfden tyd werken en

zig ontwinden, zulks zal genoeg zyn om ons te

doen gelooven, dat zy altemaal leeven: laat

ons insgelyks begrypen , voegt hy 'er by, dat

de beweeging van ieder deezer Zaadwormpjes

,

even gelyk die der Werktuigjes van de gemelde

Zee-Kat , omtrent een halve Minuut aanhoude:

en , dewyl 'er dus eene geduurigc agtereenvol-

ging van werking en Werktuigen is , zo zal

zulks
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zulks lang kunnen duuren en de zogenaamde
j^ ^pj^g.^^^

Diertjes zullen, het een voor, het ander na, h.Hoofd*

fchynen te fterven. Buitendien , om welke re- stuk,

den zou de Calmar alleen in zyn Zaad Werktuig-

jes hebben , terwyl alle andere Dieren met Zaad-

wormpjes, waare Diertjes zynde, zouden voor-

zien zyn. De Analogie is hier van zo veel kragt,

dat men naauwlyks zyne toeftemming daar aan

kan weigeren.

De Heer Needham merkt nog daarenboven Gewerk-

aan, hoe de Waarneemingen van Leeuwen- [j"'^^^..^^^*

HOEK zelf aan de hand fchynen te geeven , dat i" 't Zaad

de Zaadwormpjes veel overeenkomft hebben met onderftdd.

de gewerktuigde Lighaampjes * in 't Zaad van * Corps

de Calmar. „ Ik heb (zegt Leeuwenhoek van ^^^^"^^**

5, 't Zaad der Kabeljaauwen fpreekende) deeze

„ Ovaale Lighaampjes genomen voor zodanige

5, Diertjes, die geborflen waren en uitgefpan-

3, nen , om dat zy viermaal zo groot waren als

3, de Lighaam*en van deeze Diertjes, toen die

3, zigin 't leven bevonden :" en , op een andere

plaats, fpreekende van 't Zaad varpeen Hond,,

zegthy: „ ik heb opgemerkt, dat deeze Diert-

33 jes menigmaal van figuur veranderen , inzon-

3, derheid wanneer het Vogt, daar zy in zwem-

3, men , uitwaafemt : hunne voortgaande bev/ee-

33 ging ttrekt zig niet verder dan de bre*edte

35 van een Hairtje uit." Dit alles weloverwoo-

gen zynde, gift ein^elyk de Heer Needham,

dat de zogenaamde Zaaddiertjes wel flegts een

foort van natuurlykc Werktuigen konden zyn ,.

i.DüEL. xStük. veel
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I.AFDEELt^^^^ eenvoudiger van famenftel dan het Lig-

II. HooFD-haam van een Dier.

STUK. Voornaame Zwaarigheden zyn 'er , inderdaad,

Zwaarig-j-gggj^
't Gcvoelen, 't welk aan die Zaadwormp-

gen 't Ge- jes dc eigenfchappen van Diertjes toefchryft.

''eTza'ad-
^^ Is het te begrypen, dat, daar alle andere Dier-

dierrjes jyj^e Schepzelen , hoe tederder , hoe minder Kou-

zyn. de verdraagen kunnen , deeze Diertjes niettemin

in 't Zaad-Vogt , dat aan een vry grooten trap

van Koude is bloot gefield , niet alleen in 't le-

ven blyvcn, maar zelfs zig vlug bev^eegen zou-

den 5 daar de Warmte ze aanftonds traag maakt

door de verdikking van het Vogt? Welk eene

overeenkomfl: heeft 'er plaats; indien, gelyk

Leeuwenhoek Helt, in 't Mannelyk Zaad der

Kikvorfchen tienduizend Diertjes zyn , tegen

één Eitje in de Kuit van 't Wyfje? Hoe ver-

baazende is 't getal van honderdvyftig-duizend

millioenen Diertjes in de Hora van een Kabel-

.

jaauw 5 gelyk hy rekende ?

De allervoornaamfte Zwaarigheid , cgter , die

tegen dit Gwoelen bygebragt kan worden , is,

dat hetzelve eenen voortgang van kleinheid tot

in 't oneindige onderftelt. Immers , 't zy men,

met fommigen der hedendaagfche Natuurkundiv

gen , ftelle , dat de eerfte beginzels der Dieren

vervïit zyn in de Vrouwelyke Eijcrtjes, 't zy

met anderen de Diertjes van het Mannelyk Zaad

daar voor houde : in beide Gevallen moet men

begrypen dat 'er van de Schepping af maar ee-

ne Ontwinding der Lighaamen heeft plaats ge-

had.
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had , en nog plaats hebben zal , zo lang de f. Afdeeu

Wereld (laat. Onderftel nu eens , dat zo- n. Hoofd*

danig een Schepzeltje duizend millioenen maal ^"^^^^

kleiner zy dan een volwaflen Menfch: zo zal

hec Zaaddiertje, van de tweede Voortteeling ook

zo veel kleiner moeten geweefl zyn , dan hec

was in den eerften Menfch. Derhalve kan de

proportie , van dit Zaaddiertje tot het Menfche-

lyk Lighaam , niet dan door een getal van ne«.

gentien Cyferletters vï^orden uitgedrukt. Om
de zelfde reden vereifcht de kleinheid van een

Zaaddiertje, in de derde Voortteeling , een ge«-

tal van agt-en-twintig; in de vierde een getal van

zeven-en-deitig; in de vyfde een getal van zes-

cn-vecrtig; en in de zesde Voortteeling een ge-

tal van vyf-en vyftig Cyfers.

Om zig eenig denkbeeld temaaken, welkeene Denkbeeld

Kleinheid door deeze proportie uitgedrukt wor- ^^^
<^^^^el.

de , zo zullen wy de uitgellrektheid van een zende

Spheer of holle Bol in vergeiyking neemen 3 die
^*^^®**

den Loopkring van Saturnus tot zynen grooten

Cirkel heeft. Onderflellende nu de Zon een

rpillioenmaal grooter dan de Aardkloot; en dat

de affcand van Saturnus , van 't middelpunt dier

Spheer , duizend middellynen van de Zon ove-

naare; zo zullen wy bevinden , dat 'er niet meer

dan vyf-en-veertig Cyfers noodig zyn , om hec

gecdl uit te drukken van de Kubiek- Lynen , (dac

is zeventienhonderd-agt-en-twintigfte deelen

van een Kubiek-Duim,) in deeze Spheer be-

grcepen: en, ieder Kubiek-Lyn verdeelende iijx
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I.AFDEEL.d^52:end millioenen Deeltjes, zo zal men maar

II.HooFD. vier-en-vyftig Cyfers tot uitdrukking van dit

STUK. ggj.^1 behoeven. Bygevolg zou een Menfch,

in vergelyking met het Zaaddicrtje van de zes-

de Voortteeling of Generatie , grooter zyn ,

dan de Spheer van het Planeetgeflcl is ten op-

zigtvan het kleinfte Stofdeeltje, dat met een

Mikroskoop kan waargenomen worden. Wat
zou het zyn, indien men deeze Rekening tot

de tiende, ja tot de honderdfte of honderdvyf-

tigfte Generatie vervolgde, die men ten minde

rekenen moet , federt de Schepping , in 't Men-

fchelyk Geflagt te hebben plaats gehad. lm--

mers de Geeft verheft zig in eene Kleinheid

,

nog onverbeeldelyker dan de uitgeftrektheid

van ^t Heelal!

Stelling Om de bygebragte en meer andere redenen

Heer DE Oordeelt de Heer de Büffon de beide Gevoe-

Bi'FFON. lens , zo van Eijertjes als van Zaaddiertjes, ver-'

werpelyk. Hy ftelt vaft, dat de zogenaamde

ZaaddieBtjes niet anders zyn dan de levendige

^Parttes
j^^ff^tuiglyke deelen van HFoedzel^ ^ en hy'be-

yhantes weert, dat men ze niet alleen vindt in de Zaad-

'

. Vogten van de beide Sexen, maar ook in de

Chyl , in de vuiligheid die aan de Tanden

groeit, en in den Afgang. Hy meent bewee-

zen te hebben , dat de Voeding en Voortteeling

van een zelfde oorzaak afhangt : dat de Voe-

ding, naamelyk, gefchiedt door de innerlyke

doordringing van deeze Werktuiglyke deelen

ia ieder gedeelte van het Lighaam, en dat de

-. Her-
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Hervoortbrenging bewerkflelligd v/ordt door
i. afdefl.

het overtollige van die zelfde Werktuiglyken, Hoofd-

deelen , verzameld in zekere plaats 5 naar wel-^'^^'^*

ke zy van alle Lighaamsdeelen worden toege-

voerd. De Vrugt , reeds geformeerd door ver-

menging der Vogten van de beide Sexen , wordt

in de Lyfmoeder verder opgekweekt , even ge«

lyk zulks gefchiedt in de Eijeren der Vogelen-

buiten 't Lighaam : doch van Eijertjes vindt hy«,-

in de Dieren die levendige Jongen voortbren- •

gen 5 geen bew^ys. Zie daar dan ook het be-^

roemde Stelzel, dat alle Schepzelen uit Eijereii

voortkomen 5 geheel verworpen.

55 't Geen men zeker weet , (om zyn eigen Werktu?^*

55 Woorden te gebruiken 3) is, dat alle Dieren en!^'^^'^^^^*^'

5, Plantgewaflen 5 en alle derz(?lver deden, een zaak der

55 oneindige menigte bevatten van levendige vl^Q^j.^^f^^

55 Werktuiglyke Klompjes , die men een ieder ^^^"^S*

5, klaar voor 't Oog kan brengen. Deeze

55 Werktuiglyke Klompjes neemen agtervolge-

3, lyk verfcheiderley gedaanten en verfchillende

5, trappen van beweeging en werkzaamheid aan^,

55 volgens de byzondere omftandigheden. Zy

5, zyn veel menigvuldiger in de Zaadvogten

35 der beide Sexen en in de Vrugcbeginzels der'

,3 Planten, dan in de andere deeien der leeven-

3, de en groeijende Schepzelen : zyzyn'er, tQXi

3, minfte , veel blykbaarder en meer ontwik-

j, keld; of, zo men wil, [daar is een grooter

„ m.enigte] van deeze kleine Lighaampjes in

3, beweeging. In de Planten en Dieren heeft

i,D£Ei. X. Stuk. T 2 33 der-



29^ B E S C H R Y V ï N G

I*Afdeel.5> derhalve een leevende Zelfftandigheid plaatf^

II.HooFD.55 hun beiden gemeen, en deeze levendige
STUK.

^^ Werktuiglyke Zelfftandigheid is juiftdeStof-.

yy fe, die tot de Voeding vereifcht wordt. Het

5> Dier neemt zyn Voedzel van Dieren of

5, Planten 5 even gelyk de Planten zig ook voc-

3, den kunnen met de in kleine Stofdeeltjes ont*

yy bonden Ligjiaamen der Planten of Dieren.

3, Deeze voedende Zelfftandigheid, aan 't een

yy zo wel als 't ander eigen, is altoos leeven-

yy. de , altoos werkzaam ; zy brengt een Dier of

3, Plant voort, wanneer zy een inwendigeVorm>

5, een bekwaame Lyfmoeder vindt , die tot het

yy een of ander gefchikt en met hetzelve over-

3, eenkomftig is: maar,, wanneer deeze werk-

3, zaame Stof zig. in grooten overvloed verza-

33 meld bevindt op plaatfen , daar zy zig kan

3, vereenigen, zo formeert zy in het Dierlyk

3, Lighaam andere Dieren , gelyk den Lint-

3, worm 3, de Aarsmaaijen , de Wormen die

3^3 men fomtyds vindt in de Aderen , in de Boe-

3, zems der Herfenen, in de Lever, enz. Dit

33 flag van Dieren is zynen oorfprong niet ver-

33 fchi^ldigd aan andere Dieren van dérgelyke

33 gedaante : hunne Voortteeling gefchiedt niet

33 op de zelfde wyze als die der andere Die-

3, ren. Men mag derhalve gelooven, dat zy

yy door deeze Werktuiglyke StoiFe voortgebragt

3, worden, wanneer dezelve uit de Vaten is ge-

:," ftort, of niet opgenomen wordt door de Va--

55 ten 3 welke dienen tot de Voeding van het
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^5 Lighaam des Diers , daar zy in huisveften. j, Afdeel.

55 'Zeer waarlchynlyk is 't , dat alsdan deeze ïi. Hoofd-

je voortbrengende Zelfflandigheid , die altoos s^^^*

35 werkzaam is en ftrekt om zig tot een Werk-

55 tuig te maaken 5 Wormen en kleine gewerk-

55 tuigde Lighaamcn van verfcheiderley foort

55 formeert, naar de verfchilknde plaatfen, de

.5 verfchillende Lyfmoeders 5 alwaar zy zig ver-

35 zameld bevindt, Wy zullen in 't vervolg gé-

55 legenheid hebben 5 om breeder de natuur te

35 onderzoeken van deeze Wormen en van vee-

.55 Ie andere Dieren 5 die op dergelyke manier

^5 voortkomen 5 en te doen zien 5 dat derzelver

55 voortbrenging zeer verfchillende is van 't

-55 denkbeeld 5 dat men cot heden toe daar van

55 gehad heeft."

Ik zou hier by kunnen voegen 5 hoe de Fleer Detwyfel-

DE BuFFON de voortbrenging van de Aaltjes ofv^oonbren-

Slangetjes in den Azyn5 in de verzengde Tar-p^^^"^^-^^

we 5 in het Meel ; van de Diertjes in de Af-
^^'^^"^^^^ *

trekzels van Planten en Vleefch der Dieren in

Water : hoe hy de Gifting zelve 5 en om.kort

te gaan 5 alles byna 5 aan deeze eene zelfde

:v^erkzaame leevende Stoffe5 die de oorzaak der

Voortteelingvan Menfchen, Dieren en Planten,

zou zyn 5 toefchryft : zo dat fnen niet behoeft te

vraagen, oïdt twyfelagtige Voortbrenging^ ^qx "f" Genera*

Ouden, en hec lang verworpen Denkbeeld , dat^^^.^^^'*

de Verrotting levendige Schepzelen voortbrengt,

•door hem weder ter baan gebragt en als ten

throon gevoerd zy. Zie hier, hoe hy zyn Ver-

- i.DKKL. ïStuk:, T3 toog
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I. Afdeel ^oog over de Vooitteeling der Dieren befluit.

IL Hoofd- 35 Men vindt zckcYlvk gezvefktt^igde IVezens

STUK. ^^ 5^^ ^jjg ^;^.y gjg Dieren befchouwen, en die eg-

* Etres ^^ ^^^' ^^^^ voortgeteeld zyn door Dieren van de

Orgamjés ^^ zelfde Soort als zy : men vindt 'er^ die niet

35 dan zekere Werktuigen zyn : men vindt van

^3 dceze Werktuigen , welker werking tot ze-

^55 kere uitwerking is bepaald, en die niet kun-

35 ncn werken dan eenmaal en geduurende ze-

35 keren tyd, gelyk de Homvaatjes van deZee-

,5 Kat: anderen zyn 'er 3 die men 3 zolangduurig

35 en zo dikwils als men wil, kan doen werken,

35 gelyk die van de verzengde Tarwe :" daar zyn

I Corps 33 Plant-aartigcWezens die bezielde highaamen f
^nmis,

^^ voortbrengen 3 gelyk de Vezels in het Men-

,3 fchclyk Zaad , waar uit werkzaame Bolletjes

^, voortkomen , die zig beweegen door hunne

3, eigen kragten. In de Klalïe van deeze ge-

5, werktuigdc Wezens , die niet zyn voort-

3, gebragt dan door 't bederf , de gifting 3 of

5, liever de ontbinding van het famenftel van

., ftofFen uit Dieren of Planten : in deeze Klas-

5, fe, zeg ik, vindt men gewerktuigde Lighaa-

„ men 3 dat waare Dieren zyn , die huns gely-

55 ke kunnen voortbrengen, fchoon zy zelf niet

3, op zodanige manier zyn voortgebragt. De

3, paaien van deeze verfcheidenheden zyn mis-

„ fchien nog grootcr, dan wy ons kunnen ver-

„ beelden."

Aanmer- Ik wil niet onderzoeken of de bezielde Lig-

kinden, haamcn, welken de Heer de Büffo^n- hier qp^

'rlaat-



VAN BEN MeNSCH, 2p5

\ laatlle zegt^ dat hy uit de Vezelagtige Stof-L Afdeei^

fe, die hy door 't Mikroskoop zag groeijen in IL Hoofd-

't Mannelyk Zaad , heeft zien voortkomen ^
^^^^*

iets minder zyn dan Zaaddürijes. Ik A^aag al-

leen ; of iemand der genen ^ die de Ontdekkin»

gen van Leeuwenhoek erkennen , wel ooit

deeze Diertjes aangemerkt heeft bezield to^zYvi^

en of hy zelf 5 of eenigen van zyne Navolgers

,

ze wel ooit hooger opgegeven heeft ^ dan ge^

werktidgde W-ezens?

De Manier van Bevrugting in den Menfch^ Manier der

is , vokens het Gevoelen van den ^emel- ^7^"^^'"^.

den Heer 5 als volgt. „ In 't Menfchelyk Buffon.

35 Zaad 5 zegt hy , vindt men 3 gelyk in 't

55 Zaad van alle groote Dieren , zulk een over-

35 vloed niet van Werktuiglyke Klompjes * , als * Moïecuies

35 in 't Zaad van zulke Dieren , die veel Jon-
^^^^^^^*^^

,5 gen te gelyk voortbrengen. Ik begryp dat

33 het Zaadvogt van den Man 3 in de Scheede

3, uitgcfl:ort3 en dat van de Vrouw 3 in de Lyf-

35 moeder verfpreid , Stoffen zyn van gelyke

,33 werkzaamheid 3 beiden beladen met zodanige

^, deelen 3 tot de Voortteeling bekwaam , eu

3, deeze Onderftelling fchynt genoegzaam be-

35 weezen te zyn door myne Proefneemingen

;

35 dewyl ik de zelfde Lighaampjes in bewee-

3, ging heb gevonden in het Vogt dei' Wyfjes
35 als in dat der Mannetjes. Ik zie dat het

^5 Mannelyk Vogt in de Lyfmoeder komt 3

35 daar 't zelve het Vrouwelyke Vogt ontmoet.

3, Deeze twee Vogteü3 nu 3 hebben een vqI-

i.DfcEi. iStuk. T 4 33 maak-
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I. Afdeel.,5 maakte Overeenkonifl: * , alzo zy beiden fa-

IL Hoofd-,, mengeftcld zyn uit deelen, niet alleen in ge-

^^^^'
55 daante of figuur 5 maar ook in beweedn-

'

35 gen en werkingen , volftrekt gelykformig.

5, Derhalve begryp ik , dat , door deeze ver*

,, mcnginge der twee Zaadvogten , deeze Werk-

35 zaamheid der Werktuiglyke Klompjes van ie-

^5 der der Vogten als vaft gezet is door de el-

35 kander opweegende werkingen van hun bei-

55 den; zodanig, dat ieder Werktuiglyk Klomp-

3, je, ophoudende zig te beweegen , blyft op

„ de plaats , die hetzelve voegt , en deeze plaats

3, kan niet zyn dan die van bet Lighaamsdeel,

3, welke het te vooren in het Dier befloeg, of

3, liever die , van waar hetzelve in 't Dicrlyk

3, Lighaam is toegevoerd gewecft. Dus zullen

3, alle de Klompjes , die van het Koofd des Diers

3, afgekomen zyn , zig vaflzetten en fchikkea

3, in een gelyke order aan de gene, in welke zy

„ weezentlyk zyn toegevoerd geworden : die

33 van de Ruggegraat afgekomen zyn , zullen

3, zig, insgelyks , in een overeenkomflige fchik-

3, king plaatzen , zo ten opzigt van de figuur

^3, als vanden ftand der Wervelbecnderen, en

35 eveneens zal het zyn met alle andere Lig-

3, haamsdeelen : de Werktuiglyke Klompjes , die

35 van ieder der deelen van 'tDierlyk Lighaani

35 toegevoerd zyn 3 zullen namurlyk den zelfden

3, ftand aanneemen en zig fchikken in de zelfd<^

^ 33 order , waar in zy zig bevonden toen zy vaa

•

^3 deeze deelen afkwamen 3 en by^evolg zullen^
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53 'dceze Klompjes 5 noodwendig, een. klein ge- LAfdfel*

55 werktuigd Wezen fornieeren : dat in alle op- H Hoofd-

5, zigten gelyk is aan het Dier , waar van zy^^^^'

,, het uittrekzel zyn,"

De Heer de Buffon meent door dit Gevoe- Vraagdi^

len düidelyk reden te kunnen geeven van een
^^'^^^^^^*

Vraagftuk, dat federt den tyd van Aristofe-

LES door de Natuurkundigen nog nooit is op-

geloft geworden , te weeten ; waar het van daan *

komt , dat fomtyds Mannetjes fomtyds Wyfjes

gebooren werden. 5, De Vrugt, zegt hy, is

3, van de Mannelyke Sexe , wanneer het getal •

55 der Werktüiglyke Klompjes van den Man het

yj grootfte is in de vermenging der twee Vog-

55 ten; van de Vrouwelyke, indien het getal

55 der Werktüiglyke deelen van de Vrouw

35 grooter is; en 't Kind gelykt naarden Va-

3, der of de Moeder, of naar beiden, volgens

"55 de verfchiüende vereenigingen van deeze

Werktüiglyke Klompjes; dat is te zeggen,

naar dat zy zig in zulke of zulke veelheid

bevinden in de vermenging der beide Vog-

3. ten."

' De toeneemiog van de Menrchelyke Vrugt, Toenec.

in de Lyfmo^dcr, is zo gemikkelyk niet na te??*"^^^V

gaan, als die der Pullen in de Eijeren van 'tl-yftnoe-

Gevogelte. Uit de Waarneem-'ngeii egter , daar

om.trent gedaan, fchynt men me: zekerheid te

kunnen befluiten , dat dezelve , onmiddelyk

r.a de vermenging der Zaadvogten, de gedaan-

te van een Bolletje of Klootje aanneemt. Im-

hDERu isr-x. T 5 mcrs

5)

39
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L AFDREi.mers , drie of vier dagen na de Bevrugting

II. Hoofd- wordt in de Lyfmoeder een langwerpig rond
STUK.

Blaasje gevonden 5 ten minfte de langte heb-

bende vaneen half Duim, enbeftaande uit een

,' >. . by uitftek dun en teder Vliesje, 't v^elk een

Vogt bevat dat veel naar Wit van Ey ge-

lykt. In dit Vogt kan men eenige kleine fa-

mengevoegde Vezeltjes befpeuren, die de eer-

• fte beginzelen zyn van de Vrugt. Deeene helft

van het Vliesje is overtoogen met een geweef.

zei van kleine Vezeltjes, die tot aanhegting

, van hetzelve aan de Lyfmoeder ftrekken zullen.

Veertien dagen verloopen zynde , kan men in

dit Vliesje zeer duidelyk het Hoofd , en daar

aan zelfs de Neus , Mond , Oogen en Ooren

,

onderfcheiden. Men ziet ook aan het dunne

Lighaam van het Schepzeltje , dat de langte heeft

van omtrent een half Duim , zekere bultjes of

uitpuilingen 5 alwaar de Ledemaaten moeten uit-

groeijen, en agt dagen daarna vertoonen die

zig zigtbaar, doch de Armen komen fpoediger

voort, dan de Beenen. Ter ouderdom van een

Maand is de Vrugt meer dan een Duim lang

:

men kan 'er alle Ledemaaten , ja zelfs de Vin-

geren en Teenen , in onderfcheiden : ook vertoor-

nen zig de Vaten en Ingewanden blykbaar. De
Vliezen, daar zy in beflooten is, hebben nog

cene -langronde of Eyvormige gedaante : de

Moerkock beflaat maar een derde van de ge-

heele Klomp , daar zy in de eerde dagen wel

de helft van uitmaakte.

Ten
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Ten einde van zes Weeken heeft de Vmgt
j^ afdkeu

de langte van byna twee Duimen. De Men- h.Hoofd-

fchelyke gedaante wordt in dezelve langs hoe stuk,

volmaakter : doch het Hoofd is 5 naar de ande-

re deelen te rekenen , nog veel te groot. Men

Iieeft het Hart zien kloppen in een Vrugt van

vyftig dagen ;
ja het floeg zelfs vry lang na de

.uitwerping. Op twee Maanden oudeiadom is de

Beenmaaking kcnnelyk in 't midden van de

Beenderen der Armen en Beenen , en aan de

punt van de Onderkaak 5 die alsdan veel voor-

by de Bovenkaak uitfleekt. De^ Sleiitelbeende-

ren zyn reeds Been en de Navelftreng is ge-

formeerd 5 doch zeer kort. Drie Maanden oud

zynde is de Vrugt nagenoeg drie Duimen lang,

en 'weegt omtrent drie Oneen. Nog anderhal-

ve Maand laater is de langte zes of zeven Dui-

men: alle deelen desLighaams, ja de Nagelen

zelfs der Vingeren en ïeenen 5 kunnen klaar ge-

zien worden.

Om de Werkingen van de Vrugt in de Lyf- De Navel*

moeder te begrypen, moet men agt geeven op^^^"^*^"^*

de bygevoegde Deelen , die noch tot de Moe-

der noch tot het Kind behoorcn, en niettemin

volftrekt worden vereifcht om de Moeder het

haare te doen 'toebrengen aan de Vrugt. Een

der voornaamften is de Navelftreng -^^
3 dus ge- * chori^

naamd, om dat zy in de Navel haare aanheg- ^^^^^^'^"^^^f

ting heeft of uitgaat van het Kind ? en dat zy

naar een Streng of Koord gelykt, Deeze be-

üaat uit twee Slagaders 3 afkomende van de tak^

1. Dep.l, 1 Stuk, kcn
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ï. Afdeel. k^i^ der Groote Slagader, en één Ader, diezig

IL Hoofd- in de Poort-Ader ontlafl, van waar een deel des
STUK. Bloeds, aanftonds, met een ruim Kanaal in de

Hol-Ader en het Hart overgaat. De Ader is

wel eens zo dik en derhalve ten minde viermaal

zo wyd als de Slagaderen van de Navelftreng.

Deeze drie Vaten breiden zig aan 't end , met

ontelbaaft zeer fyne Takmaakingen , tuflchen

twee Vliezen uit , en maaken een plat rondag-

tig Lighaam , tegen de Lyfmoeder aangevoegd,

tp/^^e»^4't welk de Koek * geheeten wordt, hebbende

de dikte omtrent vaneen Duim, de breedte van

agt of negen Duimen , en fomtyds meer. De-

wyl deeze Koek door inmonding famengevoegd

wordt met de Vaatjes van de Lyfmoeder, zo

verbeeldt men zig gemeenlyk dat dit Géftel

öiene, om de Vrugt deel te doen hebben aan

den Omloop des Bloeds en de Werking der Lon-

gen , die in dezelve , op zulk een wyze als in

de Moeder, geen plaats heeft.

Ue VIkzen. De Vrugt is in twee Vliezen vervat , waar

van het buitenfte, dat ook de Koek bekleedt,

dik, Spongieus, ruig en vol Vaatjes zynde,

f a>ör/o»het Adervlies f i het binnenfte , daar dit Vlies te-

gen aanlegt, dun en doorfchynende , hetLam-

t^m«/Wvlies X genoemd wordt. In de Diei-en is een

|*>^//^«- derde , wegens zyne figuur het W^orflvlies §
**^^ genaamd , en ook wel Pisvlies , om dat het de

Pis van de Vrugt ontvangt. Hierom heeft men

zig verbeeld , dat het in de Menfchen ook noo-

dig ware, en inderdaad de zwaarigheid, wa^
die



VAN DEN MeNSCH. 3QI

die Ontlading anders gefchiede, heeft voelen l Afdeel.

hetzelve ook «aldaar doen plaatzen; doch door! «.Hoofd*

de ervarenfte Ontleedkundigcn is het niet ge-
^'^^^^*

vonden. Men onderftelt derhalve,, dat in de

Menfchelyke Vrugt weinig Pis van het Bloed

afgefcheiden 3 en dezelve met het Bloed in de

Aderen van de Moeder te rug gevoerd worde.

Een groot Gefchil is 'er geweeft over de ina- DeVoe*

nier , op welke de Vrugt haar Voedzel ont-
y^^f^^^

vangt. Men kon niet twyfelen of het Moe-

derlyke Bloed , aan dezelve door de Ader van de

Navelflreng toegebragt, moeft in flaat zyn, om
de Vrugt van Voedzel te voorzien. Daarom

heeft men gemeend dat de Vrugt, in de eerfte

Maanden , op die wyze alleen gevoed wcrde ;

in de volgende Maanden , als derzelver Werk-

tuigen van Verteering allengs tot volmaaktheid

komen , onderflelde men ^ dat zulks gefchiedde

door middel van het Vogt , in de Vliezen ver-

vat. Sommigen , zelfs , zyn zo ver gegaan , van

te beweeren , dat de Vrugt in 't geheel geen an-

der Voedzel kreeg, dan dit Vogt; 't welk zeer

bekwaam tot Voeding is, en in de Maag niet al-

leen, maar ook in 't Gedarmte gevonden wordt.

Men heeft in de Vuiligheid van nieuw geboo-

ren Kalven, voor dat zy eenig Voedzel buiten

\ Lighaam genuttigd hadden, veel Hair gevon-

den : waar uit fommigen opmaaktten , dat het

ongebooren Kalf zig zelf likte ; maar anderen

-meenen , dat dit Hair een weezentlyk bev/ys

van het gefielde is j alzo men het in 't Vogt der

XVesu I sivKt ** Viie*
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L Afdeel. Vliezen dryvende gevonden heeft (^). Doch

II. Hoofd waar van daan hebben dan zodanige Kinderen,
5ÏÜK. ^j^ j^gj. ^Q^ Mond of Keel geflooten ter wereld

komen , hun Voedzel gehaald ?

Nieuw Ge. De Hecr DE BuFFON brengt hier omtrent we-
voekn. j^j. ^^j^ nieuw Gevoelen ter baan. In de eerfte

plaats ontkent hy, dat de Bloedvaten van de

Lyfmoeder en die der Koek mondeling met el-

kander vereenigd zyn. „ Men heeft , zegt hy,

„ de Slagaders van de Streng ingefpooten en het

3, Vogt is door de Ader terug gevloeid, zon-

„ der eenige uitftorting. Ten anderen 3 kan men

35 de lepeltjes van de Lyfmoeder uit de hol-

35 letjes van de Koek haaien 5 zonder eenige ont-

35 lafting van Bloed : alleenlyk zypert uit bei-

3, den een Melkagtig Vogt , en dit ftrekt tot

„ Voeding van de Vrugt. Het komt my voor 3

53 dat dit Vogt in de Adertjes van de Koek

33 wordt ingenomen even gelyk de Chyl in de

33 OnderfleutelSeenfche Ader , en milTchien ver-

33 rigt de Koek grootendeels het gene de Long

33 anders tot de Bloedmaaking toebrengt. Ln-

33 mers3 dit weet ik zeker 3 dat het Bloed zig

35 veel vroeger in de Koek dan in de Vrugt ver-

33 toont 5 en ik heb dikwils in Eijeren 3 die

53 een of twee Dagen gebroed waren 3 waar-

53 genomen 3 dat het Bloed allereerfl voor deu

33 dag komt in de Vliezen 3 en dat de Bloedva-

33 ten

(*) Phn. Tranfua. Vol. XLIX. Part. I. for jyss*
p. 2^4.

(f) Dit alles kan men toeflaan, doch hoe zal ik be,.

erypen , *t geen deez.e Heer vervolgens zegt; dat de
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ten 'er zeer groot en menigvuldig zyn , ter- 1. Afbeel.

wyl, uitgenomen die Stip alleen, daar zy in II.Hoofd*

uitloopen, 't geheele Lighaam van 't kleine
^'^^'^*

•

Pulletje niets is, dan een witte enbynadoor-

fchynende Stof, in welke men nog geen Bloed-

vat kan vinden (!)•

,5 Doch men dient hier niet alleen de Voe-

ding van de Vrügt , maar ook die van al den

Omflag in aanmerking te neemen. De Koek 3.

het Vogt en de Vliezen , naamelyk , groeijea

zo wel aan als de Vrugt, en by gevolg moe-

ten zy ook een foort van Leven hebben.

Waarom zal men meer zeggen , dat de Koek

door de Vrugt, dan dat de Vrugt door de;

Koek gevoed worde. Alles zwemt, in 't be-^

gin van deeze aangroeijing , zonder eenige

aanhegting in de Lyfmoedcr , en derhalve

kan diestyds de Voeding niet gefchieden, dan

„ door indringing "^ van 't Melkagtig Vogt , j^^^^^

3, daar in vervat. De Koek , nu , fchynt eerft ^if^M^^^^

„ Voedzel in te trekken , de Melk tot Bloed

„ te maaken , en aan de Vrugt door de Aderen •

„ toe te voeren: het Vogt van 't Lamvlics,

„ fchynt niets te zyn dan dit zelfde Melkag--

5, tig Vogt gezuiverd, waar van de Veelheid

„ vermeerdert door eene dergelyke indringing

,

3, naar maate dat dit Vlies aangroeit, en de-

5, Vrugt kan uit dit Vogt, door den zelfden

n, v/eg
Vriiot zo weinig gemeenfchap met de Moeder heefr.Uls
de Pul in 't Ey met de broedende Hen? Geeven de Vo-
gelen dan ook. door de Schaal van'rEy heen , dergelyk
Meikagtig Vogi tot Yoedzel aaa de PuUen ?

33
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I, Afdeel.^' ^^^S van indringing-, het* noodigc Voedzel

IL Hoofd jj trekken tot zyne Ontwinding : want mea
STUK. ^j lïïoet in aanmerking neemen , dat in den eer*

^ ften tyd 5 en zelfs cot de twee of drie Maan-

55 den toe, het Lighaam van de Vrugt maar

33 zeer weinig Bloeds bevat : het is tvit als Y-

33 voor en fchynt niet famengefteld ce zyn dan

5, uit Lympba , welke vaftheid aangenomen

53 heeft : dewyl nu de Huid doorfchynende is

5, en alle Lighaamsdeelen zeer week zyn , zo

3, kan men gemakkelyk begrypen , dat het Vogt

,

33 'in 't welke de Vrugt zwemt, ze op ftaande

5, voet kan doordringen , en dus de noodige Stof

33 verfchafi'en tot haare Voeding en Ontwin-

„ ding. In den laatften tyd alleen , kan men

3, denken , dat de Vrugt Voedzel inneemt door

33 den Mond , dewyl men in haare Maag een

33 Vogt vindt ,
gelyk aan 't gene het Lamvlies

3, bevat, als ook Pis in de Blaas en Afgang in

3, de Darmen; en dewyl 'er geen Pis, noch

33 Meconium ('t welk de naam van deeze Vui-

3, ligheid is,) in de holligheid van 't Lamvlies

3, gevonden wordt , zo is 'er vooral reden om

3, te gelooven, dat de Vrugt geen Afgang uit-

3, werpt ; te meer om dat men 'er heeft zien ge-

3, boorcn worden met een geflooten Fondament,

„ zonder dat daarom^ te meer Meconium in 't

„ Gedarmte ware".

Kra^tJer Nicttegcnftaande de. Vrugt niet onmiddel^^k

vsn^dj
^^ ^^"^^^ ^^^ d^ Lyfmocdcr , en 'er alleenlyk door

Moeder op ^e kleioc uitwendige Tepeltjes van haare be-
^'^'^^^^

kleed-
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kteedzelen aan gchégt is, zonder dat men eeni- 1. ArnÉfeu

ge gemeenfchap van Zenuwen kan bewyzen IL Hoofö.

bf met waarfchynlykheid onderftellen plaats te^>^^^'

hebben ; zyn 'er van alle tyden her geweeft,

die beweerden, dat, al wat aandoening op de

zwang'ere Vrouw had , ook aandoening had op

het Kind. Men hetft dit niet alleen tot Lig-

baamelyke aandoeningen bepaald , maar ook

üitgeftrekt tot die van den Geeft. .Ontelbaar

izyn de Hiftoriën van Wanftaltigheden des Lig-
'

haams in het Kind, uit het enkel befchouwen

van iets onnatuürlyks door de Moeder gefproo-

ten. Men vindt , by voorbeeld ^ met veel

kragt verzekerd, dat een Vrouw, fchielyk een

Bedelaar ziende met een Haazemond en 't Ge-

hemelte gelpleeten^ ook zulk een Kind ter we-

reld bragt: Helmont verhaalt $ dat eene, dib ®

de Graaven van Egmond en Hoorn te Bruüel

hadt zien onthoofden 3 een Vrugt baarde zon-

der Hoofd en met den Hals bloedig. Die

laatfte omftandigheid , alleei;^ , maakt het Verhaal

genoegzaam verdagti ^ v .

Doch fchoon men deeze fabelen de Vrouwtje^ Oe Md«-

al uit het Hoofd kon praaten ; men zal haar , y^J^

^'^'

willens of onwillens, moeten toeftaan, dat ten

minfte de Möederviakken '^ uit iets dergelyks "* ^^^y^

haaren oorfprong hebben. En ^ inderdaad , in-

dien zy bewyzen kunnen dat 'er Moedervlak-

ken zyn 3 zal men 't haar ligt gewonnen gee.-

vcn. Maar hier in beftaat het Gefehil , zal men
2:eggen. Geen Kind, byna, komt ter wereld 5^

X. DEEt. iStuk* V of
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I. AFDEEL.of het heeft, hier of daar, eenige Vlak aan 't

II.HooFD-Lighaam. Geen Vrouw is 'er, welke in den
STUK. |.yj haarer Zwangerheid niet wel iets voórkornt,

waar op haare verbeelding werkt; die niet zom-

tyds door Driften vervoerd wordt , om iets met

kragt te begeeren , of door Ontfteltenis wordt

aangedaan. Zo nu het Geval wil, dat de een

of andere Vlak, in het ter wereld gebragte

Kind , betrekkelyk kan gemaakt worden tot

iets , dat de Kraamvrouw heugt zig wedervaren

of ontmoet te zyn , zal men zulks een Moe-

dervlak noemen. De Vraag is, of dit met re-

den gefchiede , en of de Inbeelding van de ge-

nen, die 'er overeenkomlt in vinden, niet meer

daar aan toebrenge dan de Moeder?

Gevoekn Maar zal men zeggen , deeze Vlakken heb-

BüfTon. ben dit Ijyzonders, en zyn daar aan kenbaar,

dat zy als 't in den tyd van de Vrugten is , wel-

ker gedaante zy uitdrukken; by voorbeeld van

Aardbeijen, Kerfen, Moerbeziën, of wat dies

meer is, van kleur veranderen.'^ Ik zal hier by-

brengen wat de Heer de Büffon, dien aan-

gaande, zegt. „ Met een weinig meer oplettend-

55 heid en minder vooroordeel, zou men deeze

j, kleur der Vlakken van het Vel veel menig-

^, vuldiger zien veranderen : dit moet telkens

„ gebeuren , zo menigmaal de beweeging van

,, het Bloed verfoeid wordt en deeze uitwerking

„ heeft vooral plaats in den Zomertyd, wan-

„ neer de Warmte van de Lugt de Vrugten ryp

j, maakte Deeze Vlakken zyn altoos geel , c£

^> rood^
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^,, rood, of zwart, wanneer het Bloed deezei.AFDEEu

53 koloir geeft aan het Vel, om dat het met tell.HooFö-

3, groote veelheid in de Vaatjes dringt, waar^*^^^*

„ mede de Huid is doorvlogten. Indien deeze

3, Vlakken uit de beluftheid der Moeder ont-

5, ftaan , hoe komt het dan dat zy niet zo veel-

3, derley figuuren en koleuren hebÖen , als de

„ Onderwerpen van die beluftheid? Welke zon-

3, derlinge Afbeeldingen zou men niet in deeze

„ Vlakken zien , indien de ongeregelde Luften

,5 van de Moeder altemaal zig op de Huid van

3, 't Kind vertoonden" ?

't Is zeker dat de Vrugt , nog in haare Vlie- Omloop

zen vervat zynde, geen gemeenichapheeftmetincle\ruêt,

de uitwendige Lugt 3 endatzy, bygevolg, geen

Adem haalt De Long van zulk een Vrugt

dryft niet , maar zinkt in 't Water : weshalve

deeze Proef gebruikt wordt om te onderzoeken,

of een Kind geleefd heeft of niet. Egter wil

men zig wys maaken, fomtyds gehoord te heb-

ben 5 dat de Vrugt zugtte , fteende of fchreide

;

doch diu zyn fabelen , enkel toe te fchryven aan

't Geluid 3 't welk de Winden maaken in het

Lighaam, Alleenlyk kan het gebeuren, dat te-

gen den tyd der Verloffingej na het breeken

der Vliezen 3 het Kind begint Adem te haaien

eer het ter wereld is gekomen , en dat het dan

ook fchreit. Te vooren mift het den Omloop

van 't Bloed door de Longen , welke de Adem-

haaling veroorzaakt , en het Bloed gaat ten dee- ^

Ie uit het regter Oor van 't Hart in het flinker

1, Dfifii, I stus, V z Qver
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I.AFDEEL.over, door een Opening het Ovaale Gat ^ Z^^

ILHooFD naamd, die de ongebooren Vrugt eigen is, eer

STUK. naderhand allengs geflboten wordt ; ten zy men

^^JJ'^^^'^dGzélve door gewoonte open houde : gelyk men

wil dat in de Duikelaars en andere Menfchen ,.

die een geruimeri tyd zonder Ademhaaling lec-

Ten kunnen, plaatsheeft.-

Duuring De duuring der Zwangerheid in 't Menfche-
dèrZwan- ly]^ Geflagt, is géwoönlyk vans negen Maan-
gerheid. ^

^ ^ - ^

den; wanneer men zegt, dat die Vrugt 0/) baar

tyd ter wereld komt. Zelden egter loopt de'

negende Maand vol uit, ten zy men op Maa-

nefchyncn wilde rekenen , van agt-en-twintig Da-

. > gen. En hier mede komt overeen , dat, vol-

gens de Waarneeming der Vroedvrouwen , de

iyd der Kraam omtrent tuflfehen den twee-

honderd-- twee - en - vyftigften en tweehonderd-

vier - en - zeventiglten Dag na de Bevrugting,,

invalt. Egter zyn 'er Voorbeelden van veel'

vroeger Kraam, en zelfs- van levendige Kinde-

ren , op de vierde , vyfde en zesde Maand ge-

booren;, doeh de zodanigen fchynen nl^ct in 't

Leven te kunnen Blyven , die voor 't begin;

van de zevende^ Maand, dat is voor den hon-

derd-twee-en-tagtigften Dag, ter wereld komen;

Sommigen hebben zig verbeeld^ dat Kinderen

van de agtfte Maand meer gevaar loopen om
jong te fterven , dan die van de zevende , en

dit Gevoelen is zelfs^ vry algemeen aangenomen^

• ge-

• (*) Men^ie, by voorbeeld, het Verhaal van Bartho-
nïNUs, daar hy de Hiftoiie van een Kind, tlat op dezes-

tisn»
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gevveeft: maar de Ondervinding heeft het ^^-
1. Afdkeju

gendeel doen blyken. Men fielt hedendaags, n.HooFD-

,hoe nader de tyd van negen Maanden uitgeloo- stuk.

pen is 5 hoe meer waarfchynlykheid , dat het

Kind in 't Leven blyven zal Men erkent , dat

die van zeven Maanden doorgaans zwak zyn en

zelden tot VolwaflTenhéid komen.

Zo ftrekt zig dan de tyd der Kraam van ''t Draotover

begin der zevende tot de volle negen Maanden MaanckL

uit, en dat vroeger komt wordt voor een Mis-

dragt gehouden. Maar de Vraag is, hoe ver die

ityd fomtyds wel over de negen Maanden loo-

pe? De Romeinen hielden de Kinderen, die

na de tiende Maand, zo men voorgaf, gcboo-

ren waren , voor Onwettig. Het Parlement van

Parys heeft een Meisje, van den driehonderd-

en-vierden Dag, voor Wettig erkend, en een

-ander, van den driehonderd-en»twaalfden , ver-

oordeeld. In Regten moet zékertyk een be-

paaling daar omtrent zyn , en ^t 'komt vreemd

voor, dat die van Montpellier een Kind van

twintig Maanden nog voor Wettig houden.

't Is waar , men vindt verfcheide Berigten van

Kinderen, die over 't Jaar, ja anderhalf Jaar

en langer na de Bevrugting, zouden ter wereld

;gekomen zyn; doch by kundige Luiden zyn

die Gevallen doorgaans van Bedrog verdagt (*).

Op de elfde Maand weet meii dat Kinderen ter

wereld gebragt zyn , die dan ook fomtyds fter«

ker

lïen Maanden ter wereld gekomen was , befchrvfr, Cèsiita

vDem.. I, Stuk, V 3
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I. AFDEEL.ker en grooter dan gcwoonlyk , ja met een ge-

il. Hoofd- flooten Hoofd en met Tanden gebooren wor-
STUK. ^^^, doch in zulk een Geval ^ en in alle ande-

ren daar de Kraam langer duurt , moet iets aan

de gefteldheid van het Kind of van de Moeder

haperen , 't vs^elk den gev^oonen loop der Natuur

dermaate vertraagt en als buiten paaien ftelt (^).

Te vooren hebben wy den Menfch be^

fchouv^d , van zyne Geboorte af tot aan den

(laat van VolwafTenheid 3 en zyne veranderingen

nagegaan , geduurende deeze toeneeming : ver-

volgens hebben wy de verfcheidenheden ^ in de

Geftalte, Aart en Levensmanier derMenfchen,

die 'er op den geheelen Aardkloot zyn , in agü

genomen : toen zyn wy overgegaan tot de Ont-

leedkundige Befchryving van den Menfch ; wy

hebben zyne Beenderen , zyne Zintuigen ^ zyne

Ingewanden nagefpoord , en derzelver gebruik

kortelyk^ doch niettemin naauwkcurig, aange-

weezen : de manier, op welke hy zyns gelyke

voortbrengt ^ heeft ons nu laatft bezig gehou-

den. Eindelyk zien wy den Menfch weder in den

ftaat, waar in hy op het tooneel des Werelds

verfchynt. Thans zullen wy nog onderzoeken ,

wat nuttigheid men hebben kan van de deelen

van 't Menfchelyk Lighaam , in de Geneeskunde.

Gebruik Men kan den Menfch, inditopzigt, aanmer-

vantkn^^ ken als levendig of dood , en de Geneesmidde-

Menfch in len, (Jie hy uitlevert, onderfcheiden in zodani-
de Genees-

kunde, gen^

(*) Tk heb hier alleenlyk de Dragt van Vnigten die le-

vendig ter wercjd komeii op 't Oog, wam anders vindt

mm
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güTi, die van een leevend Lighaam, of van een I. Afdees.»

Lyk genomen zyn. De eerden zal ik bepaalen IL Hoofd-

tot het Hoofdhair, de Nagelen, hetOorfmeer,

de Kwyl, het Bloed, den Afgang, en van de

Vrouw het Zog en de Nageboorte : de anderen

tot het Vet, de Momie, het Bekkeneel, en de

Mos, die op 't zelve groeit.

De Reuk van Hair , dat verbrand wordt, is 'tHoofd-

dienftig om de Opftyging te doen bedaaren-

Door Deftillatie geeft hetzelve een vlug, door-

dringend Zout , dat in de Vallende Ziekte , Be-

roerdheid , Slaapzugt en dergclyke Kwaaien,

aangepreezen wordt. Men geeft het van 6 Grei-

nen tot ï6, met eenig bekwaam Vogt in. Daar-,

enboven verfchaft het Hoofdhair, wanneer men

't zelve door een Kromhals , in 't Zand gezet

,

deflilleeit , een Oiïe , die zeer dienftig geagt

wordt om'^het Hair te doen groeijen en weder

komen , op plaatfen die kaal geworden zyn

;

wanneer men deeze Olie met Honig tot een

Zalfje mengt , en 'er dus het Hoofd mede be-

Itrykt. De Afch vanHair, van een half tot een

geheel Drachme afgetrokken in een Glas Wyn ^

worde aangemerkt als een goed Middel tegen de

Geelzugt ; wanneer men dit Aftrekzel , door-

gegooten zynde , 's morgens inneemt op een

xiugtere Maag, en daar mede eenige Dagen aan-

houdt.

De Nagels der Vingeren en Toonen werken DcNagekn,

met

tnen VooTbedden daar de Vrugt fot over de tien en twiii*

fig jaare]! in 'r Lighaam van de Moeder geblecyen i^

1. Deeu iStuk. V 4
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I.AFDEELmet Braaken en Afgang geweldig: 't is ^eeix

II. Hoofd- Middel, dat men in 't Leger gebruikt 5 om
f?VK. fehielyke Ontlading te maaken. Zy worden ook;

tegen de Vallende Ziekte aangepreezen. Men
geeftze in tot een Scrupel op zig zelf, of tot

twee Scrupels , ééne nagt afgetrokken in een

Glas Wyn. Scroderus fchryft 'er de volgende

Bereiding van voor. Neem een Vierdeloots Na-

gelknipzel : laat het in een Pond goeden Wyn
weeken , tot dat het in flym verteerd is : filtreer

dan het Vogt en doet 'er een Once Brandewyn

by; bewaarende het dus tol; gebruiL DeGifte

is van één tot zes Drachmen 3 in de Vallende Ziek^

te. Slaapziekte, Waterzugt en verouderde Af-

gaande Koortfen.

Het Ooï- Het; Oorfmeer heeft eene Zeepagtige , zuive-

fmeer.
jende doch niettemin Balfamieke hoedanigheid 1

het is nuttig in de Kwetzuuren der Zenuwenen

Peezen; 't zy op zig zelf gebruikt, of ge-

rnengd met Balf. Sulphuris oïPeruvianum. Ett-

MULLER pryft hetzelve, gemengd met uitge-

perfte Nooten-Olie , aan , om de Wonden te zui-

veren- Agrigola geeft de befchryving vaa

een Zalfje, famengefteld uit Oorfrn^eer, Lood-

• fuiker en Olie van Nooten , 't welk in weinig

tyds, op eene verbaazende manier, deOntflee-

kingen, Zwelling der Gewrichten en Verzwee-

ringen , geneezen zou. Het is inzonderheid

„ bekwaam om de kleine Kwetfuurtjes, die men

zig fomtyds aan de wortels der Nagelen maakt,

-en de Earilen in de Lip 3» die uit Winterkoude
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óntftaan, te heelen. -Men geeft ook voor 3 dat [. Afdeeu

het 5 tot een half Drachme , met eenig bekwaam II. Hqofd'.

Vogt ingenomen zynde, tegen 't Kolyk dien-
^^"^'

ftig zou zyn ; doch wy hebben tot inwendig ge-

bruik , buiten twyfel , 'beter en minder walgelyke

Geneesmiddelen.

De Kwyl of het Speckzel bevat een vlug Ar* oe KwyL

moniakaal Zout, 't welk 'er ook eene Zeepagtige

hoedanigheid aan geeft, die het tot een Wond-

middel dienftig maakt, 't Is bekend, dat veele

Beeften hunne Wonden geneezen door ze af te

likken , en in den Menfch vindt men dergelyke

voorbeelden. Een Geneesheer verhaalt , dat op

zekeren dag een zyner Broederen , in 't Ont-

ieeden , zig met het Snymesje aan 't Hoornvlies

* yan 't Oog kwetfte , daar aanftonds veel Wate-

rig Vogt uitliep , en het eenigfte middel , daar

tegen gebruikt , was, dat zyn Moeder 's mor-

gens , nugteren zynde , de Wonde zagtelyk met

de Tong likte , waar door dezelve , binnen

weinige Dagen , tot heeling was gebragt (^y

De verzagting , die het Speekzel toebrengt aan

Jeukt en Ontvellingen van de Huid , is iedereen

bekend. Veelen hebben 'er ook baat by ge-

yonden tegen de Aambeijen, wanneer zy die

eenige maaien wreeven met Papier , dat in ._

Speekzel was nat gemaakt: In het uitzuigen der

Wonden of Steeken van Venynige Beeften 5

heeft het zekerlyk ook zyne nuttigheid. Daar-

en-

() Bphemend. l^atHfMflofortm. Decur.Il. Ann,, IIL

I.Deel, I Stuk, V 5



3H B E S C H R Y V I N G

L Afdeel. ^^boven vind ik aangetekend, dat hetmetgoc.

II. Hoofd- den uitflag tegen de Koorts gebruikt zy (*).

STUK. Sommige Schryvers 5 cindelyk, verzekeren, dat

het inflokken van een brok Broods, diegekaauwd

is door een Perfoon , werkelyk de Stonden heb-

bende 5 dezelven in een andere , daar zy opge-

ftopt V5^aren , kan doen wederkomen.

Alle deeze Waarneemingen, die bewyzen>

dat het Speekzel geen enkel Waterig Vogt zy,

moeten ook buiten twyfel Hellen, of, zo het in

een gezond Perfoon verfcheide goede Eigen-

fchappen heeft , dat van een Menfch , die met

eenige Kwaal behebt is , van nadeelige uitwer-

kingen zal zyn. Men kan derhalve de gewoon*

te van zodanige Minnen en Moeders niet ge-

noeg mispryzen , die , Ziekelyk of zwak van Ge-

itel zynde, niet nalaaten de Pap, Makronnen

of ander Vocdzel , eerfl in haaren Mond te ftee-

ken, voor dat zy het aan de Kinderen geeven;

't geen derzelver Verteering bederft, geduurig

in hun Bloed een befmette Chyi brengt , en de

bronader is van een menigte Ziekten , welken

ze uitteerende doen fierven, of waar van de

ingewortelde oorzaak dikwils nooit kan wegge-

nomen worden.

Het Bloed.
H^^ Bloed van den Menfch verfchilt , gelyk

wy tevooren gezien hebben, weinig van dat der

Beeften, en het levert, door Deftillatie, byna

bet zelfde uit als alle de andere Lighaamsdeelen

der .

f) Ihid. Dccur,m. Ann. V. & VL
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der Menfchen en Dieren Q^y Men zou 'er der-j. Afdeeu

halve dergelyk een Geeft, Olie en vlug Zout, II. Hoofd-

als dat van Hartshoornen , uit bereiden kunnen, ^^^^*

doch dit is niet in gebruik. Veel meer Gerugts

heeft van oudsher gemaakt , de aanpryzing van

het drinken v an 't warm zynde Bloed van een

Menfch , tegen de Vallende Ziekte. Celsus ver-

haalt, dat iemand door dit Middel van deeze

elendige Kwaal is verloft geworden , doch Tul-

piüs befchryft twee Gevallen , waar in het Bloed

van een zo even onthoofden Jongman , gedron-

ken zynde door twee zodanige Perfoonen , de

Kwaal verergerd heeft , in plaats van ze te ver-

dryven. Men geeft, wel is waar, voor , dat

de Patiënt zig daar op fterk beweegen moet

,

ten einde hy aan 't Zweeten raake ; doch niette-

min is dit affchuwelyke Middel, naderhand

nog in verfcheide Gevallen nutteloos bevonden

Zelfs heeft men gezien , dat zodanige , die Bloed

van Menfchen hadden ingenomen, Ylhoofdig

en Dol geworden zyn ; ja een derzelven ftierf

drie dagen daar na» Waarlyk reden genoeg om
zulk een Geneesmiddel , waar van de Natuur

zelf een afgryzen heeft , geheel te verwerpen

!

Egtcr weet men door Ondervinding, dat fom^w-

tyds de Bloedftortingen ophouden, en inzon-

derheid het Bloeden uit de Neus, wanneer men
Linnen, in Bloed gedoopt , op 't Voorhoofd legt,

en het daar laat droogcn ; doch met enkel Wa-
ter

() Bladzyde 92, pj*
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i. Afdeel. ^^^ gelukt dit ook wel eens , en nog beter met

II. Hoofd Azyn. Anderen raaden aan^ het Bloed op 't

STUK. Vuur uit te waaferaen^ en dan tot een Poeijer

te maaken , 't welk men in de Neusgaten kan

blaazen; foramigen willen 5 dat men het zal gie-

ten op een heet Yzer 5 en den waafem daar van

in de Neus ontyangen. Doch het is te den-

ken j dat in alle die middelen meer Inbeelding

dan weezentlyk^ Kragt plaats heeft.

ïï^ Pis. De Pis wordt in de Verweryen veel gebezigd,

inzonderheid tot die daar men Blaauw verwt,

om de Stoffen beter te doen doordringen ; gelyk

men ze oudtyds ook tot Purpetverwen gebruik-

te. Als zy te rotten gedaan heeft ^ bedienen zig

de Vollers en Zyverwers daarvan, om de Wol
en Zyde fchoon te maaken. Tot het bereiden

van Armoniak-Zout 5 en van Salpeter, is zy

noodig. Uitwendig i^ het een zeer goed Mid-

del tot verzagting der Pynen van de Podagra;

't zy als een ftooving, pfmet Alft geftooten tot

een Pap , en dus opgelegd Men wafcht daar

mede de deelen des Lighaams , die met Kwaad

Zeer, Schurft of Dauworm, geplaagd zyn , en

zy is by uitftek dienftig tot het doen verflaan

van Pynen in de Leden , of in de Spieren , die

uit Koude ontftaanzyn, ofuiteene verkleuming

der Vogten. Dus , weet men , is het een be-

kend Middel, de Handen, die door de Winter-

koude barflig zyn van Vel, 's avonds te was-

fchen met zyn eigen Water. Inwendig kan de

Pis gebruikt worden als een openend , verdun-

ncnd.
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fietó, oploffend, zuiverend Geneesmiddel: zy LAfdeel*

neemt de Verftoppingen der Ingewanden fom- IT. Hoofi>#

tyds weg, geneeft de Geelzïigt, verdryft de

Opftyging en bevordert den loop der Stonden.

Ramazzini verhaalt , dat het in Italië gemeen

is voor jonge Dogters , die bleek en ongedaan

zyn 5 zig te geneezen , door cenigen tyd lang

van haar eigen Water te drinken (*). Het is

ook nuttig in de Jigt , Lamheid , Waterzugt

en alle Miltzugtige Kwaaien. Men gebruikt ^ ..

het ter veelheid van vyf of zes Oneen, verfck

geloosd en laauw , 's morgens , voor dat men

iets genuttigd heeft,; en dat van een jong, ge-

zond Mansperfoon, is beft. Ook wordt het ia

Klyfteeren tegen 't Kolyk en Hardlyvigheid ge-

bruikt, als wanneer het Zout, daar in zynde,

tot een zagte Prikkeling verftrekfe, maakende

deeze Klyfteeren meer Purgeerende, dan die

enkel Verzagtendé zyn. Door de Scheykunde

krygt men uit de Pis veel kragtiger Middelen.

De Geeft en het vlugge Zout zyn fterk Zweet-

dryvende, en niet alleen dienftig tegen de Ver-

ftoppingen , wanneer die uit eene taayheid der

Vogten of Slymigheid ontftaan , maar ook tegen

de Derdendaagfe Koorts; Men geeft het Zout

van zes tot zeftien Greinen in , en de Geeft

van agt tot twintig Druppelen, in eenig be-^

kwaam Vogt. Als men twee Drachmen van

deezen Geeft mengt met twee Oneen ovcrgc-

^^ - haalden

' I. Dei» !• Stuk,
,
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IAfdeel. haalden Brandewyn, zal men een uitmuntend

IL Hoofd Middel hebben om de verlamde Leden rewry-

BTvn. ^Q^^ als ook tegen de Heupe-Jigt. Deftinkende

Olie dient uitwendig tot het oploflen van koude

Gezwellen , tegen de Lamheid, en door de en-

kele reuk tegen de Opftyging. De PhosphoruSy

die men op een konftige wyze uit de Pis be-

reidt 5 is tegenwoordig zo zeldzaam niet als

voorheen.

De Afgang- De Afgang van den Menfch is zo walgelyk

,

dat men naauwlyks zoude denken , dat die tot

eenig Geneesmiddel ftrekken kon. Nogthans

kan men niet twyfelen aan deszelfs verzagtende,

en week maakende kragt , in het bevorderen

van de Rypwording der Gezwellen, wanneer

die zeer fpoedig vereifcht wordt. Ettmulier

verhaalt, hoe hy heeft ondervonden, dat in

een Pefttyd een Pap van Vuiligheid het beft

flaagde , om de kwaadaartige Gezwellen tot

eene voordeelige Ettermaaking te brengen. Men

laatze ook droogen en maaktze totPoeijer, dat,

met Honig tot een Papje gemaakt zynde , om

den Hals gelegd word in eene ontfteeking van

de Keel. Door Deftillatie met de Retort geeft

de Menfchen^Drek, wanneer zy in de Lugt

byna tot Poeijer is gedroogd, een Water en

Olie, die men, door verfcheide Overhaalingen

,

t'eenemaal van den walgelyken Reuk kan zuive-

ren. Het Water wordt gezegd 't Gezigt by

uitftek te verfterken, en de Vlakken van 't

Hoornvlies weg te neeraeua indiqi men van het

zelve
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zelve eenige Druppelen, verfcheidé maaien op j^^^p^^-^

een dag, in 't Oog laat vallen; het doet het^j hoofd-

Hair groeijen, het maakt het Velmooy, geeft stuk»

'er een goede kleur aan, neemt de Lidtekens

weg en de ruuwheid der Handen. Men vindt,

ten dien opzigte , eene Waarneeming van ze-

keren Geneesheer ('^), die verhaalt, dat hy een

Juffrouw gekend heeft van veel Aanzien , wel-

ke, door 't gebruik van zulk Drekwater, tot

in een zeer hoogen Ouderdom het mooifle Vel

en de fchoonfte Koleur , die men wenfchen

kon, behouden had. Zie hier, op wat wyze

zy zig.eenigen Voorraad daar van bezorgde.

Deeze Juffrouw hadt een jongen gezonden Manier om
^. 1. /-. 11. . öiekwarer
Dienaar, die zyn Gevoeg deedt in een vertind re bereiden.

Koperen Bekken, 't welk een Dekzel hadt,

dat naauwkeurig floot. Zo dra hy zyn Afgang

gemaakt hadt, werdt het Bekken fchielyk toe-

gedaan, op dat 'er niets zou weg waafemen,

en , als de Jongman oordeelde dat alles wel be-

koeld was, vergaderde hy zorgvuldig het Vogr,

dat onder aan het Dekzel hing, en deedt het in

een Flefchje, om, even als een koftbaar Reuk-

watertje, gebruikt te worden by het Toilet van

zyne Juffrouw. Deeze Dame verzuimde niet,

alle Dagen haar Aangezigt en Handen daar me*

de te waflchen, en door dit Middel wiftzy haar

Schoonheid zo lang zy leefde te behouden.

Wy twyfelen niet, of dit Water, 't welk

zagt

(*) Ephem. N'atur, Cffffofcrfêm* Tom, IX. Ann.1752,

J.DtEL. 1 Stuk,
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1. Afdeel. zagt en Olieagtig is , zal inderdaad kunnen flrêltJ

II. Hoofd- ken om de Huid lenig en mooy te houdend
STUK.

Jq^j^ j^g^ fchynt waarlyk te veel aan de Schoon-

heid verflaafd te zyn, indien men zig daar toe

van een zo walgelyk Middel bedient; De Oliö

V^n Drek^ die door Deftillatie overkomt , is

goed als een Smeering gebruikt 5 tegen Schurft,

Krauwagie, Ontveilingen van de Roos ^ en, zo

men wil , zelfs tegen de Kanker , voornaame-

lyk die der Borden. Sommigen hebben voor-

gewend, dat men door een langduurige zagte

Broeijing de Menfchen-Drek zö ver kan bren-

gen 5 dat zy de Reuk kiygt van Moskejjaat of

Sivet, en dit wordt van Paracelsus Wefierfch

Sivet genoemd. Dat de Reuk van Moskeljadt

voort kan komen uit vermenging van dingen

die gantfch onaangenaam ruiken , is bekend

door de ondervinding van Lemery (^y Men
weet ook dat zy door verbranding gebooren

wordt in de Schors van CafcarUle , daar te

vooren zodanig een Reuk niet in was. Wie zal

dan zeggen , ofhet oude Gevoelen , dat de Reuk

der Moskeljaat door de llank van een Sekreet

wordt kragtiger gemaakt, te verwerpen zy ? En

dus zou de Afgang ook milTchien , door lang*

duurigé Bereidingen , wel al zyne kwaade Reuk

verliezen , en een geheel andere aanneemen kun-

nen. Ziet men geen dergelyk Voorbeeld in de

Geeft en Olie van Lighaamsdeelen der Dieren i

door

(*) Ht^. de r^cad, J^ojaU des Sciences de Paris, Anm
Ï706»
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door fterk Vuur daar uit gehaald , die in'ceerllj.AFDKEr..

yslyk ftinken, doch door verfcheide Overhaalin- ILHooj^d-

gen gantfch niet onaangenaam worden van Reuk. ^'^^^*

Het Zog of de Melk* der Vrouwen bevat ee- Het Zog

ne maatige veelheid Boter- en Kaasagtige dée- ^^^.[^"^^"

ien en veel Wey; dit maakt dezelve verfter-

kende en dienftig in zodanige Gevallen daar een

ligt verteerbaar voedzel vereifcht wordt 5 uit

hoofde van een gebrek of verzwakking der In-

gewanden, gelyk in de Teering en Borftkwaa-

Ien, alwaar de fcherpheid en ziltigheid van 'c

Bloed moet verbeterd worden. Dewyl ook het

Zog ons eerfte Voedzel is, kan men met reden

denken, dat het meer overcenkomfl met ons

Geftel heeft dan iets anders. Het is , zegt

Doktor CheyneV zekerlyk het overeenkomftig-

fte en natuuriykfte voor ons Lighaam , en v/aar

van men , zo in de Kindsheid , als in de Jonge-

lingfchap en in de Zwakheden van den Ouder-

dom 5 heilzaame uitwerkingen gew^aar wordt.

Geene verzw^akking is 'er byna , hoe groot ook,

waar van dit Vogt het Lighaam niet herflellen

kan ; en het zou van nog meer kragt zyn , indien

het niet bedorven werde door de onagtzaamheid

der Minnen. Indien zy niet dan goed Voedzel

gebruikten, niet dronken dan Water, of zig

van Sterke Drank en zwaare Wyn fpeenden;

indien zy zorg droegen voor hun Lighaam en

hetzelve zuiver hielden: zo zou haare Melk,

als door oneindig fynder en teerder Buisjes af-

gefcheiden wordende dan die der Beelten 5 een

• 1. DKi:tt I Stuk. X legte
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L Afdeel. r^gte -^^Ö^r zyn, zo wel in de Teering, z\f

II. Hoofd- in de Lammigheden en Zenuwziekten. Maar,
^^^^* zo als de zaaken tegenwoordig zyn , daar mert

haar geen regelnaaat in Spys en Drank kan doen

onderhouden, noch zig verzekeren van haar

Gedrag, is het, in zulke Gevallen , dikwils be-

ter, toevlugt te neemen tot Ezelinnen en Gei-

Èen-Melk, of tot het onfchadelyk en gezonde

Voedzel van Koeije-Melk met Gerftcwater,

Haveren-Pap en dergelyke.

DeNage- De Nageboorte is op veclerley manieren ge-

boorre.
\yYwkt geweefl. Men heeftze nog warm zynde

op 't Aangezigt gelegd, om de Sproeten te ver-^

dryven, en de Vlakken, die de Kindertjes Ibm^

tyds met zig ter wereld brengen , daar mede ge-

wreeven gaan , zo iiien zig wys maakt, weg.

Men plagtze ook, gedroogd en tot Poeijer ge-

maakt, tegen de Vallende Ziekte in te geeven;

als mede ter bevordering van den Arbeid en

om de Naween te doen bedaaren. De Gifte

was van één tot twee vScrupels , in een Kopje

Vleefchnat. Door Deitillatie krygt men 'er een

vluggen Geeft uit , die in verfcheide Vrouw- of

Vryfter-Kwaalen aangepreezen wordt. Ett-

MurxER verzekert , dat door dit Middel de

Stonden weergekomen zyn in een Vrouwsper*

foon , die dezelven zes Jaaren was kwyt ge-

weeft , en dat een Koning, van Poolen , die de

Vallende Ziekte hadt , 'er door genezen is ge-

worden. Zie hier, hoc men met die Deftiliatie

te werk gaat.

Men
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Men neemt de Nageboorte met allé zyne i. Afdfel.

Vliezen 3 van een gezonde Vrouw, zo 't mo-ïl. Hoofd-

gelyk is varf een Jongetje bevallen zyndê en in^'^^^*

haar eerfte Kraam: men doet die in éen Kolf 3 J^q^^^^^"^*

waar aan een Ontvanger wordt gevoegd, en,

de Openingen wel digt geftreeken zynde, laat

men het in een zagte Warmte broeijen, waar

door de Nageboorte allengs verrot en tot een

foort van Slym verteert. Na verloop van zes

Maanden , op 't minde , deftilleert men met een

zagt Vuur, om den vluggen Geeft te bekomen.

De tyd egter kan verkort worden , door te maa-

ken dat de Nageboorte fpoediger zig tot eeit

Vogt ontbinde ; 't welk gefchiedt , indien men

hét Vlies , waar mede dezelve omkleed is , daar

j^f neemt , eer men ze in de Kolf doe.

Omtrent alle de gemelde Geneesmiddelen Vemerpe-

moet e2,ter in agt genomen worden, 't ^een ik^y^^^J^^^f^
, , ^ , , f JeezeMid.

voorheen gezegd heb ('^J; naamelyk^ dat alle delen*

Lighaamsdeelen , 't zy van eenMenfchofDier,

't zy vaft of vloeibaar, Been, Vleefch, Bloecï

of andere Vogten, door de Scheikunde bjné

het zelfde uitleveren : dat ook de vlugge Zou*

ten, Oliën, Geeften, uit de Dierlykè Stoiren

gehaald, in kragt en uitwerking, zo de ervaren-

de Geneeskundigen getuigen, weinig óf niet

verfchillen (f). Dit zal waarfehynlyk dè redeii

zyn, dat^men hedendaags zo weinig wérk rnaakc

van Geneesmiddelen te bereiden uit Stoffen,

die
a

() Bladz. 93. (f)
Bhdz. 72,

'

l. Di&L* I Stuk. X 2
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I, AFDEEL.die zo walgelyk en aanftootelyk zyn; alware'c

II. Hoofd- flegts om de Inbeelding te gemoet te komen ia
^^^^^* zwakke Herfenen. Immers de Geeft en 't Vlug-

ge Zout van Hertshoornen , van Armoniak-Zout

en dergelyken ^ kunnen tot het zelfde einde

ftrekken.

Menfchen- Een voornaame reden , van dien aart , is 'er

^'^^-
tegen het inwendig gebruik van Menfchen-Vet>

Iioe zeer ook hetzelve , van ouds , tegen de Tee-

ring, en tot ontbinding van geronnen Bloede

dat vergaard was in 't een of ander Ingewand,

aangepreezen zy. Uitwendig kan hetzelve y

met groot nut , gebruikt worden tegen de bee-

ving der Leden en allerley Toevallen van Lam-

migheid. In de Beenbreuken , Ontwrichtingen,

Verftuikingen , Kneuzingen der Zenmven en

Peezcn , is het ook van dienfl : het ftilc de Py-

Jien van de Jicht,, en men beftrykt 'er wel de.

Ruggegraat mede, volgens, haai'e langte , in de

Verkwyning en de Ziekte der Kinderen, die

Lendenvang genoemd wordt. Inzonderheid doet

het in deeze Gevallen dienfl,, wanneer het met

Balfem van Peru en Spyk-Qlie g^eni^engd wordt

,

om het doordringender te maaken. Anderen

pryzen een fmeering , van Menfchen-Vet en

Geeft van Vitriool gemaakt, als een voornaanx

Middel aan , tegen de droogheid en ftyf heid der

Geledingen.

^DeVetfen Het Vet of Smeer, in 't algemeen, is ver-

m 'f alge- 7^ggtende , weekmaakende , en min of meer Pyn-

ftilleade, wanneer het verfch gebruikt wordt;

raiis,
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rans geworden, krygt het meer bekwaamheid LA fdeel.

tot Oploffing. Zodanige Vetten, nu, die vanlLHooFo.

natuure vloeibaarft zyn, waar onder dat van den
^"^^^^

Menfch uitmunt , zyn by hunne verzagting meeft

doordringende. Anderen hebben een kennely-.

ke fcherpheid in zig , 't welk ze bekwaamer

maakt tot wegneeming van Vcrftoppingen en

verdryving van koude , Slymagtige Stoffen , die

zig vaftgez/et of vergaard hebben in eenige Vhe-

zen. Spieren 5 Peezen 5 of in de Gewrichten. Van

de cerfle foort zyn het Merg van Herten-Bcen-

deren , het Vet van Muilezels , Honden , End- •

vogels 5 Ganzen , Kapoenen , Hoenderen en an-

dere tamme Eeeften. Van de andere foort zyn,

het Vet van Eeei^en, Wolven, Vollen, Bon-

fems. Slangen, Adders, en derge!yke wifde

Dieren, van heeter aart. Het Vet van de vSiioek,

in 't byzonder, w^ordt gezegd zeer kragtig te

zyn tot verdunning en rypmaaking. De Var-

kens-Reufel is, gelyk men weet, mienigvuldigft

in gebruik, doch koud van natuur; maardezel^

ve kan, door het byvoegen van gedeftilleerde .

Oliën , Gceften en Balfems , genoegzaam door-

dringende gemaakt worden. Wanneer men , in

de Geinceskonfl:^ van Vet op zig zelve fpreckt,

zonder eenige ondo-fcheiding , bedoelt men door-

gaans Schaapen of Geiten-OngeL

Door Momie wordt verftaan een gebalfemdDcMomic.

Menfchelyk Lighaam, hoedanigen men oudtyds

plagt te haaien uit de Graf(leden der Egypte»

paren, waar van nog heden de overbIyf?.?Is

X Pe&i, i Stuk X 3 ecnl-^
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LAfdesl. eenige Mylcn van Groot-Kairo te vinden zyn.

H. Hoofd De Egyptenaars verrigtten die Balfeming op
STUK. verfcheidcriey wyzen , doch gcmeenlyk gebruik-

ten zy daar toe eenige Gommen of Balfemagti-

ge StoiFen , na dat de Lyken met Zout of Sal-

peter doordrongen waren en gedroogd (*). Men
zoude hedendaags dergelyke Drogeryën kunnen

fieemen ; doch , 't zy dat de regte manier van

Balferaing niet gevolgd worde , ofdatdeSpece-

ryën minder kragtig zyn , ofde Lugt van ons Kli-

maat te Dampig ; immers men bevindt dat de Ly^

ken , door ons gebalfemd , op ver na geen twee-

duizend Jaaren en daar over duurzaam zyn

,

gelyk de hunnen. Buitendien* worden fomtyds,

in de Zand-Woeftynen van Afrika , doode Lig^

haamen gevonden van Menfchen , die , door 't

fluivende Zand overftelpt en verfmoord , daar

onder door de Hitte droog geworden zyn. Deer

ze Lyken zyn zeer ligt en Hoornagtig hard^

wordende witte Momiën genoemd: doch zy

hebben in de Geneeskunde geen gebruik.

Men moet geenzins zig verbeelden 5 dat de

Momie, welke ons hedendaags toegebragt en

by de Drogiften verkogt wordt , de waare Mo^

laaie der Egypt2naaren zy : want de Lyken, diö

men daar van heeft, worden, als een groote

zeldzaamheid, in de Kabinetten der Liefheb-^

beren bewaard. De gene , die wy nu hebben ,

is, zo men wil, van Lyken, welken de Jooden

ea

(*) Zie de Uitgezope leerhandelingenJM\ Deel, bladz. x%
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mi de Chriftenen zelfs, in de Oofterfche Lan-
[, ^^pjj^p^

den, na dat zy 'er het Ingewand en de Heiie-jLHooFQ^

iien uitgehaald hebben, met Myrrhe, A1oc,stük. ..

V/ierook, Jodenlym en andere Drogeryën bab

Temen , laatende dezelven vervolgens in de Zon-

nefchyn of door de hitte van 't Vuur droogen

,

om ze hard te maaken en de Speceryën 'er wel

in te doen dringen. MilTchien komt de kragt

op 't zelfde nit. Men moet zulke Momie ver-

kiezen, die glanzig zwart i?, zuiver, cntaame-

lyk fterk doch niet onaangenaam van Reuk. Men
plagt ze veel te agten, tot het. ontbinden van .

't geftrerade Bloed in de holiigheden des Lig»,

haams, na eenen Val, Slag of Stoot, als ook

om 't Vleefch weder te doen groeijen. Zy zou

in dit Geval, niet alleen door haare Balfamieke

deelen , maar ook door de Zouten , waar mede

zy bezwangerd is, kunnen werken- Ook heeft

jiien ze tegen verfcheide Kwaaien van het Hoofd

€n de Lyfmoeder aangepreezen. De Gifte

was van een half Drachme tot twee Scrupels

;

doch inwendig is zy thans zeer weinig in ge-

bruik. DeTinktuur, met Brandewyn daarvan

gemaakt , kan van twaalf tot vier - en - twintig .

Druppelen met een Wonddrank ingegeven worr

den. Ook wordt zy in eenige Pleifters nog ge-

daan , volgens het Voorfchrift der Ouden.

- Niet minder plagt men ingenomen te zyn met Her Bek*

de kragten van het gedroogde Menfchen-Bekke- k^^^^^*

ncel , tot Geneezing van de Vallende Ziekte , Be*

roerdheid en andere Kwaaien der Herfenen. Men
I.Dkel X Stuk, X 4 wiU
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LAfdeel» wilde zeffs, dat het van 't veifche Hoofd ge-

IL Hoofd nomen zou worden van een gezond en jeugdig

srTüK. Mansperfoon , die een geweldigen dood geftor-

ven was en niet begraven. Vooral moeft het-

zelve niet zyn van iemand , die aan een Ziekte

was geftorven of door vuile Kw^aalen befmet.

De eenvoudigfle toebereiding werdt de befte

geoordeeld : men droogde het en maakte het

tot een fyn Poeijer^ dat ingegeven kon worden

van twaalf Greinen^ tot twee Scrupels 5 't zy

op zig zelf , of onder andere Middelen ge-

mengd. Het branden, zekerlyk, berooft het-

zelve van zyn vlugge deelen , waar in men voor^

gaf dat de kragt hoofdzaakelyk beftondt, die

*t zelve deedt aanpryzen als een byzonder Mid-

del tegen de gemelde Kwaaien. Zelfs werdt

een voornaame kragt , boven die van de andere

Beenderen des Bekkeneels , tcegefchreeven aan

zekere driekantige Beentjes 5 die men 5 fomtyds,

in de famenvoeging van de Beenderen des Op-

perhoofds met dat van het Agterhoofci ont-

moet,

Galenüs cgter , en verfcheide andere Schry-

©ndcirzogr. vers in de Geneeskunde, hebben reeds aange-'

mprkt 5 dat de Beenderen van 't Hoofd geen by-

zondere Eigenfchap hadden , die hun niet ge-

meen ware met de andere Beenderen , zo van

den Menfch als van Beeflen, en dat zy alte«

liiaal flegts werkten als Ziiurbreekende Midde-

len. Erastüs zegt 5 hoe de Ondervinding hem

geleerd had , dat de Hartshoornen ongelyk be-

^ i: . ,.ter
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ter waren 3 en Junker fchryft de uitwerking, ï.Afoeel,

die imu 'er fomtyds tegen de Vallende Ziekten, Hoofd*

van gewaar wordt , aan de andere Middelen toe,
^'^^^^

waar onder men het mengt. Thans zyn 'er we-

derom Geneeskundigen, die verzekeren, dat

?:y met hetzelve alleen, in Poeijer ingegeven

,

zeer wel geOaagd zyn in het geneezen van die

Kwaal , 20 in bejaarde Perfoonen als in Kinde-

ren. Door Deflillatie krygt men 'er een Geeft,

Olie en een vlug Zout uit , niet minder kragtig

dan die van Hertshoorn en dergelyken, doch

byfter flinkende.

Op de Bekkcneelen, wanneer zy eenige Jaa- .^^^^9^»

ren aan de open Lugt bloot gefield blyvenyreKe

groeit fomtyds een foort van Mos, Usrjea gc^^^^^^^*

iiaamd, die men uit Ierland doet komen, al-'

vv^aar dezelve gezegd wordt zeer gemeen te zyn.'

Men mcrktze aan , als zeer bekwaam tot Bloed-

ilem.ping , uitwendig opgelegd zynde. In 't by-

zonder wordt het ftceken van een klein brokje

daar van , in de Neus , voor een onfeilbaar Mid-

del tegen 't Neusbloeden gehouden. Men zou

ze ook inwendig tegen de Vallende Ziekte kun-^

nen -laaten gebruiken: want het is zeker datzy

veel vlug Zout bevat, 't welk met dat van 't

Bekkeneel overeenkomft heeft. Ondertuffehen

zyn wy, met de meefle hedendaagfche Genees-'

kundigen , van oordeel , dat de welvoeglykheid

verbiedt zodanige affchuwlyke Middelen voor

te fchryven , daar wy veele anderen hebben van
'

dergelyke en miflchien van grooter kragt.

'i.ufE,u iSTu.. X 5 IIL HOOFD-
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Ilï.HüOFD*

s^^^^-
1 1 L HOOFDSTUK.

Befchryving van den Sater of Bofch - Menfch

,

als ook van de Pygmêen en Troglodyten, de

Nagt - Menfch van Linnaeus.

Denkbeel. ^^I^Jclcr de Ouden i3 het denkbeeld algemeen

den vaii de^^ geweeft, dat 'er zekere Schepzels waren.

Saters. ^j^ ^ls e^ji middelfoort uitmaakten tuflchen de

Menfchen en Beeften. Men noemde dezelvea

Saters y en de Poëeten, altyd gewoon hunne

Verhaalen op te fchikken met Herfenfchimmen,

gaven dergelyke Schepzels voor halve Goden

uit 5 onder den naam van Faunu Zy bcfchree-

ven ze als Wangedrogten ^ die in 't bovenlyf

wel de gedaante van een Menfch , doch Hoo-

rens op 't Hoofd hadden en van onderen naar

Bokken geleeken. De Oudvader Hieronimüs

verhaalt 5 dat zulk een Monfter aan St. Ant(h

mus verfcheen ^ en dat een dergelyk Schepzel , on^

"
(Jer de Regeering van Konftantyn , levendig te

Alexandrie in Egypte was gezien. Plutar^

€HUs fchryft, dat aan Sylla een levendige Sa^

ter vereerd werdt, en Diodorüs Sicülus dat

de Tyran Dionyfius 'er verfcheidene kreeg»

welke lang Hoofdhair hadden ^ dat hun tot mid-

den op den Buik hing.

Befchry- ^o verward als deeze denkbeelden der Ou^
ving derzel- den waren, aangaande de Lighaamsgeftalte v^n^

pLiNius. een Schepzel, dat weezentlyk in de. Natuur ge^

Yoa-
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¥onden wordt; zo naauwkeurig is de Befchry-
1^ Afdeeu

ving , welke Pijnjüs daar van geeft, Hy fehi-yft^ iiLHoojji.

naamelyk; „ dat de Sater een Dier is leevendc^^'^^*

„ op de Bergen van Ooftinciie ; kunneHde zo

55 wel op vier Voeten loopen , als regt op gaan

35 in Menfchelyke gedaante , doch rijig over 't

35 gantfchc Lighaam: dat het geheel ongenia-

5, nierd is 5 in de Boffehpn zyn Schuilplaats

55 zoekt 5 en de ontmoeting van Alenfchen zo

55 veel mogelyk vermydt." Sommige Rabby-

fien verhaalen zeer belachelyk, dat de Schept

per 5 toen hy bezig was met deeze Schepzels te

maaken 5 van den Sabbath overvallen werdt en

%Q om die reden onvolkomen had gelaten. De
Poëeten geeven hunne Saters op als VoorbeeL

den van onbefchaamdc onkuifchheid 5 noemende:

i;iezclven fomtyds de dertele Godbeden der Bas^

fchen. Zo dat men, omtrent de Woonplaats

deezer Dieren 5 en hunne Houding in 't algemeen^

een groote Overeenkomft vindt met den heden^

daags hekenden Bofch Menfch der Indien. Drie

Eilanden, tegenover India, aan de andere zy--

de van de Ganges , zegt Ftolomeüs , wordea

door Saters bewoond. Ook is 'er een gebergte

van Jïthiopie , öigt by den Arabifchen Zeeboc-

zem 5 dat Prommtmmm Satyrmtm 9 of Saticrs^

Kaap 5 plagt genoemd te worden.
""

Voorts hebben de Ouden ook gefprokeo van De Pvg»

een foort van Menfchcn , die men Pygmêen noem-^^^^^^*

de wegens de kleinte van hun Lighaam ; gelyk ze-.

ker Volk in Thracie > dat niet grooter wierd dan^

•I. Djlel, I Stuk, dric
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L AFDKEL.^rie Span, dat op zyn vyfde Jaar reeds Kinde»

Ml.HoofD ren voortteelde en op het agtfte -begon oud te

STui^. worden. Zy voerden dien naam van een Griekfch

Woord , 't welk een Cubitus betekent , als

Menfchen van maar een Elle hoog. Een der

Weder - Eilanden van Schotland, daar men

weleer een klein foort van Menfchen-Beenderen

gevonden heeft, is deswegens het Pygmêen- of

Dvoergen Eiland genoemd geweeft.

DeTrooio- ^^ ^^^^ Schryvers fpreeken ook van zeker

dyren of Volk , 't welk zyne Woonplaats in onderaardfche

fchec» Holen houdt, en deswegens den naam van Tro-

glddyten voert, ^lianüs en Solinus hebben

van onderaardfche Menfchen , aan de Roode

Zee, melding gemaakt. De Troglodyten in

Ethiopië , zegt Plinius , maaken Holen om in

te woonen; zy leeven van Slangen-Vleefch,

en hebben een fchor geluid , geen fpraak. Pater

KïRCHERUs verhaalt , dat hy , in den Jaare 1637

op 't Eiland Maltha zynde, aldaar zig begeven

heeft in een Spelonk, daar dergelyk Volk woon-

de , in een Berg by Bosquet , zynde een van

des Groot - Meefters Lufthuizen. Hy vondc

'er een groote menigte, Mannen, Vrouwen,

Jongetjes en Meisjes, op zyn boers gekleed.

Men zag, in dit Hol, Bedfteden, in de Rots

* uitgehouwen, Kasjes om Brood en Kaas te bet*

gen , Stallingen voor Koeijen, Schaapen, E-

zels en ander Vee, als ook Hoenderkotten;

Ovens om Brood te bakken en Potten om Wa*
ter in te bergen. De Manluy gingen dagelyks

bui-
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buiten , om het Land te bouwen en de Vrugten T. Afdeew

in te zamelen, terwyl het Vrouwvolk in de IIï.Hox)fq«

Spelonk bleef,- alwaar zy eenig Licht kreegen
^^^"*

*

door de Spieeten der Rotfen , by 't welke zy

haar Huiswerk konden doen. Die Mcnfchen

waren groot van Lighaam en fterk, leevende

lang , zo men hem verhaalde , en de Vrouwluy

niet onbevallig van Gelaat. Zy komen zegt hy

in de Stad ter Markt, doch vertoeven 'er niet

lang , begeevende zig aanflonds weer naar hun-

ne Holen. Zy eeten geen Vleefch, zegt hy^

leevende alleen van Brood , Melk , Kaas en

Aardvrugten. De Taal was zuiver Arabifch,

en dergelyke Menfchen werden ook in eene

Spelonk op 't Eiland Gozo , by Makha , gevon-

den. In 't Jaar 1659 den Kerkelyken Staat

doorreizende, zag hy in een Veld by Fherbo

Rook uit den Grond opgaan , 't welk hy in 't eerfl

meende dat Zwavelgroeven waren , doch by on-

derzoek bevondt een onderaardfch Dorp te zyn

Meonianum genaamd , onder 't Gebied van den

Vorft Camillo Pamphili ; welk^ Inwooners

zig met den Landbouw bezig hielden.

In dit Verhaal van Kircherus , hoe veele

Fabelen hy ook anders befchreeven heeft, fteekt

geene ongeloof baarheid ter wereld. Hoe ge*

makkelyk is 't te bcgrypen , dat in de Landen, daar

dergelyke Spelonken zyn , Menfchen uit Ar-

moede , of om verdrukking en vervolging te

ontgaan , tot dezelven toevlugt neemen , en daar

in blyven huisyeften. Om niet te fpreeken vaa

. L DfiEt, iStuk, de
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j^^PPj-^j^^de Laplanders en andere Noofddyke Volken 5'

ïtLHootD' ^^^^ zulks-, in den Winter, üit noüdzaaklykheid

STUK. doen, öm iig voor de ftrenge Koude te Verber*

gen. In zeker Ryk van Indie , Idalcan ge-

naamd, getuigen de Jaarboeken der Jefüiten,

dat de Priefters, op den Berg der Afgoden, en

\ Gemeene Volk 5 onder de Aarde woonen In

Afrika , by de Maanbergen , zouden de Menfchen

in diepe Holen en Spelonken hun Léven door-

brengen , öm dat zy hét Licht der Zoiine niet

vêrdraagGn kunnen* Het zelfde wordt getuigd

fan de Bergen aan de Kaspifèhê Zee.

Tot dus verre fchynt de Zaak geen duifier-*

heid te hebben, maar, indien men vraagt of

deê^e Schepzels, die wy nu hebben opgeteld,

fót het Geflagt der Menfchen bêhcoren of niet^

%o vervalt men in grooté zvvaarighéden. De
Ouden fchynen zelfs onderfGheid gemaakt té

hebben tufTcheHF^H^/if, SylvMl tn S^fyH ^ zyn-

de de twee eerften Akker- en Bofch-Godeïi en dé

iéatilen inzonderheid wegeils hunne Geilheid

vermaard. Een défgclyk fooït van IJSeren

(zegt TuLPius) fchynt in de HeiiigeSchtlftge-

ïneeiid te worden met het Woord Sagtiir^ 't welk

iii 't Hebreeufch een HairJgen betekent, ei>

fëboöïi het in 't Nederduitfch door Iktlvékfi

vertaald is , van de Engelfchen ovörgebfagc is

hl &/^r; als zyiide eeïi Bofch-Dier, ruighairig

gelyk de Geiten, niet alleen huppelende ïriaar

lÈ^M jÈyne Makkéf§ toeroepende ; aan 't welke

4e Israëliten geofferd, van 't welke 2:y Eeel^

i.' ^ den
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den gemaakt , en voor dezelven Altaaren opgeregt r. Afbeeu

hadden (*). 1ï1.Hoos?èi«

De Troglodytett of onderaardfche Menfchen^'^^^*

van Plinius, zouden het allerminfte van ons

fchynen te verfchillen. Niettemin zegt de

Heer LiNNiEUs, dat zy van onze Soort niet

zyn 5 noch van ons Bloed 5 fchoon zeer weinig

onderfcheiden in Gedaante en Poftuur , eiï dat

zy daarom geenzins voor een enkele Verfchei-

denheid moeten gehouden worden, gelyk de '

Negers, Tartaaren, Laplanders, by voorbeeld,

dat altemaal Menfchen zyn , die hun Verftand

hebben. Want , zegt hy, dat Oogluikend

Vlies *, 't welk de Menfchen niet hebben en*^^^.^^^^-

de Beeften al, onderfcheidtze van ons genoeg- ^^7,^

zaam. Egter ^ heeft hy geen byzonder Geflagt

daar van kunnen maaken , om dat 'er geen be-

ftendig onderfcheidend Kenmerk was 5 daar toe

dienende ; en tot het Geflagt der Aapen heeft

hy ze niet kunnen bi'^ngen , dewyl de Hoek-

tanden t der Troglodyten niet van de andere r^^
^^^^^^

Tanden af(laan, enz. Laaten zy, zegt hy,

die dezelven levendig kunnen zien , onderzoe-

ken , op wat wyze, indien 'er flegts eenig

Kenmerk zy, dezelven van 't Geflagt der Men-

fchen afgefcheiden kunnen worden: want vol-*

gens het zeggen van Apollodorus behoorê ^

4fe onder de Aapen verkeert , een Afip te zyn.

De
(*) Zie '3efaUf XIII. vs. 21 en Kap. XXXTV. vs.14:

daar mcn, in een Latynfche Overzetting, alleenlyk Pilofus

leeft, en verder Zer/^XVII. vsj, €n2i^rp;?>^.XJ.vs,5 5'.



J. Afdrel. De Heer Linn^üs noemt dan de Troghd^^

IILHooFD-/^^ een NagtMensch, en onderfcheidt hem
^™^' dus, alse> een byzonder Soort, van de Dag-

ving^an'^^ Menfchen, waar onder hy alle anderen, die op

LiKN^us. den Aardbodem leeven en hun Veriland hebben,

begrypt (*). De Woonplaats is, volgens Pli-

Nius , aan de Grenzen van ^Ethiopië , volgens

de hedendaagfchen in de Spelonken van Java

,

Amboina en Ternate, Het Lighaam is blank,

.• regtop gaande , de helft kleinder dan het on«

ze. Het Hair van 't Hoofd kroefi: of Wollig

ondereen gedraaid , gelyk in
.
de Negers ,

doch wit van koleur : de Oogen rondagtig

,

-ï^^ met een Goudgeelen Appel en Kring; de Oog-

; . leden van vooren opleggende met een Oogluikend

Vlies. Hy kykt over zyde , is ^y dag blind en

houdt zig fchuil ; by nagt ziet hy en gaat uit

,

om 2:ig de Koft te befchaaren. De Ouderdom

is vyfentwintig Jaaren. Hy fpreekt met een

gillend Geluid : hy denkt , en gelooft dat de

^ Aarde om zynent wil gefchapen is, en dat hy

eens weder daar over heerfchen zal ; indien

men de Reizigers gelooven mag.

^ofch- De Heer Linn^us wyll ons tot dat Schep-

Taii^^v^. zei, 'c welk door den Geneesheer Eontiüs,
Pl. v. die te Batavia gepraktizcerd heeft, is afgebeeld

en befchreeven , onder den naam van Qravg^

Ouiang^ dat Bosch-Mensch wil zeggen in da

Indifche Taal , en waar van ik de Afbeelding

hier nevens heb gevoegd. Daar uit fchynt te

blj>

() Zie bladz.141.
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blyken, dat dezelve niet alleen over 't geheele i.AFDEEt..

^ Lighaam ruig is 5 maar lang Hair heeft om het III.Hoofd-

Hoofd 5 en zelfs in de rondte om 't geheele
^^^^'

Aangezigt , dat anders kaal is ^ en niet yeel van

eens Menfchen Gelaat verfchilt. Dit was een

Wyfjes Sater , zegt Bontiüs , die zig met veel

befchaamdheid voor onbekende Menfchen ver-

bergde, bedekkende zelfs het Aangezigt mét

de Handen; zy ftortte zomtyds veel traanen,

zugtte zwaar en bedreef andere daaden van

Menfchlykheid ; zo dat haar niets fcheen te

ontbreeken dan de Spraak. De Javaanen zeg«

gen (voegt hy 'er by) dat zy wel kunnen maar

niet willen fpreeken , op dat de Menfchen hun

niet vergen zullen te werken ; dat waarlyk be-

lachlyk, is. Ik heb 'er verfcheide (zegt hy)regt

op zien gaan 3 van beiderley Sexe , en onder

anderen die, waar van ik hier de Afbeelding

geef. Men meent dat zy gebooren worden uit

Indifche Vrouwsperfoonen , die zig door Wel-

lüftigheid met Aapen of Baviaanen vermengen,

en dit is te meer geloofbaar , om dat in de
'

.

BolTchen van Java Aapen , Baviaanen en Meer-

katten 5 ni menigte zyn (*).

In de Reisbefchryving van Leguat wordt

gefproken van een dergelyk Dier, dat hy ins-

gelyks op 't Eiland Java gezien hadt, hebben-

de een klein Huisje op de punt van 't Bol-

werk, de Safier genaamd. Het zelve was ook

een

.() Bont. Hifi, Nat. O* Med.Ind.Orkat. p. 84.
I. Defl. I Stwk. y
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I. AFDEEL.een Wyfje en geleek zeer veel naar een Menfch

Jll.HooFD-in geftalte des Lighaams, loopende dikwilsregc

^^^^' op de Agterpooten, als wanneer het met de

eene Hand zorgvuldig de Schamelheid bedekte.

Het was Hairig over 't geheele Lighaam, be-

halve het Aangezigt en de Handen ,
gelykende

In Gelaat byzonder naar de Wyven der Hot-

tentetten. Dagelyks maakte het zyn Bed , en

ging ordentlyk met het Hoofd op 't KulTen leg-

gen 5 dekkende zig met een Deken toe eii

Hoofdpyn hebbende deedt het zig een doek om
't Hoofd. Dit Dier wcrdt als eene zeldzaam-

heid naar Europa gezonden 5 doch ftierf op de

hoogte van de Kaap. Deeze Schryver is ook

van verbeelding , dat het wel uit de Vermen-

ging van een Slaavin met een Aap kon voort-

gekomen zyn (*). De Afbeelding, welke hy

daar van^eeft, verfchilt vry veel met die van

TüLPiüs 5 welke een Orang-Outang afbeeldt^

die onder 't Geflagt der Aapen belioort , gelyk

wy in 't volgende Hoofdftuk zullen zien.

Bofch. Leguat was van denkbeeld , dat dit Dier

van UorneoM^^ in 't Eiland Java alleen gevonden worde,,

en dit blykt ook uit het Verhaal van 'anderen.

Op 't Eiland Bomeo , - z;egt Pater le Comte 5

is een Beeft ^ dat men de zvilde ofBofch-Menfcb

noemt, dewyl het in grootte en poftuur, ia

gelaat en alle Leden des Lighaams , zo volko*

men naar ons gelykt, dat men het, op de

Spra^

() LïGüAT , Fi^ynge. Tom» ÏI. pag. 95.
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Spraak naa, naauwlyks ondeifcheiden kan van
j^ ^^^^^^

fommige woefte Volkeren van Afrika. Hetm^HooFD*
heefteenongemeenekragt, en^fchoon hetopde^TüK.

agterfte Pooten alleen loopt , is het zo vlug ter

been , dat men moeite heeft om het magtig te

worden. Luiden van» Aanzien gaan op hetzel-

ve ter Jagt, gelyk wy op de Herten ; en deeze

Jagt is het gewoone vermaak van den Koning.

Het is over 't geheele Lyf zeer ruig, de Oo-

gen ftaan diep in 't Hoofd, 't Gelaat is wild,

het Aangezigt, als door de Zonnefchyn verbrand,

heeft alle trekken taamelyk regelmaatig, doch

grof. Dit had ik vernomen van een onzer

Kooplieden, die eenigen tyd op 't gemelde Ei-

land zyn Verblyf gehouden hadt , maar floeg

'er weinig geloof aan , tot dat ik , van China

te rug komende langs de Kufl van KoromandeU

in de Straat van Malakka zelf een Ibort van

Aap zag , die my het gezegde zeer waarfchyn- •

lyk maakte.

Deeze loopt natuurlyk op zyne twee agter-'

fte Pooten, v^elken hy een weinig buigt geiyk

een Hond, die men Danfen geleerd heeft. Hy
bedient zig , gelyk wy , van zyne beide Ar-

men. Het Aangezigt is byna even zo van ge-

daante, als dat der wilde Menfchen aan de

Kaap de Goede Hoop, maar het Lighaam is.

t'eenemaal bedekt met een witte , zwarte of

bruine Wol. Het Geluid, dat hy maakt, is

volkomen gelyk aan 't kryten van een Kind.

Voor 't overige zyn alle de Gebaarden van dit

I. I^^EL I. Stuk. Y % Dier
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I. Afdeel. Dier 2:0 Menfchelyk ; het drukt zync Driftéji

JilHooFD. zo levendig en zo kenbaar uit , dat geen Stom-

me zyne Aandoeningen en Begeerten duidelyker

kan te kennen geeven. Deeze Dieren fchynen

inzonderheid van een zeer teder naturel te zyn,

• en 5 om hunne genegenlfeid te toonen voor de

genen die zy kennen en lief hebben ^ omhel-

zen en kuffen zy dezelven met eene minzaam-

heid 5 welke iemand verlleld doet ftaan. Zy

hebben nog eene byzondere beweeging, die

in geen ander Beell gevonden wordt ^ tewee-

• ten 5 dat zy gelyk de Kinderen van blydfchap of

fpyt huppelen 5 wanneer men hun geeft ofwei-

gert, 't geen zy met zeer veel drift begeeren.

Schoon zy zeer groot zyn, want die ik ge-

zien heb (zegt Pater le Comte) hadden de

hoogte van ten minde vier Voeten 5 is hunne

vlugheid en behendigheid ongeloofbaar. Men
* kan ze niet zonder vermaak en verwondering

zien klauteren in het Want der Schepen , daar

zy fomtyds zulke Grappen aanregten, als of

zy de Konfl van tuimelen geleerd hadden , en^,

even gelyk de Koordedanfers , beloond werden

voor 't pleizier, dat zy 't Gezelfchap aandoen.

Dan gaan zy eens aan een Arm hangen, en

balanceeren eenigen tyd, als zonder erg, om
aan den gang te komen ; vervolgens draaijen

zy eensklaps, met gezwindheid, rondom het

Touw, even gelyk ten Molen of Slinger, die

men in beweeging gebragt heeft : dan eens vat-

ten zy het Touw, agtervolgelyk , met hunne

-- -
.

• Vin-



Sater OF Bosch-Mensch. 541

^'Ingers , die zy zeer lang hebben , en, hunf^^^^pj^g^^^

ganriche Lighaam in de Lugt laatende vallen ^iikhoofd.

loopen zy van 't eene end naar 't andere, uit^'^^^^*'

alle magt, enkomen met gelyke fnelheid te rup'.

Daar zyn geen poftuuren die zy niet aannee-

men, noch beweegingen, die zy zig niet gee-

yen; met hun Lighaam boogswyze te krom-

men, rond te maaken en dan ten rollen als een

Kloot; aan de Handen, Voeten of Tanden te

gaan hangen , volgens de verfcheidcrley Aape-

ryën , v/elken hunne zonderlinge verbeelding

hun aan de hand geeft', en dit doen zy op de

alierpotzigfte manier ^ die men zig verbeel-

den kan. .1
Het allerverbaazendfte in deezen, egter, is

hunne vlugheid, om van 't eene Touw op het ^ ^ '

'

andere te fpringen, die dertig en vyftig Voe-

ten van elkander af zyn. . Ook deeden wy ze,

om 'er nog meer pleizier van te hebben, fom-

cyds naloopen door vyf ofzesMatroozen, aan

dit flag van oefening gewoon en zeer bedree-
^

ven in 't beklimmen van het Want. Alsdan

maakten onze Aapen , om ze te ontwyken,

zulke verbaazende Sprongen , en lieten zig zo

knaphandig langs de Maften en Rees nedergly-

den , dat zy eer fcheenen te vliegen dan te loo-

pen , en hunne gezwindheid overtrof al 't gene

men in andere Dieren ziet. Deeze foort van

Aap (voegt hy 'er by) is de Bofch Menfch of

Orang'Outang der Indiaanen en de Baris van

ISÏieremberg. . . ^
'

^ '^

i. ï}.v.u iStuk' Y 3 De
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L Afdeel. Dc Heer Brisson heeft deezen Bofch-Menfeh

IllHooFD geplaatft in het Geflagt derAapen, onderfchei-
sTüii. dende denzclven alleen daar van door het Hoofd-

hair ^ dat het geheele Aangezigt , zelfs onder de

Kin heen^ omringt. Zulks ?;egt hy is blykbaar

uit de Afbeelding, v^elke Bontiüs daarvan ge-

geven heeft ; als ook dat het Aangezigt naakt

of zonder Hair zy. Voor 't overige , zegt Bris-

son, hebben alle Schryvers, van deeze foort

van Aapen fpreekende, niets anders daar van

• gezegd, dan dat hy volmaakt naar een Menfch

zweemt, en dat het géheele Lyf, zo van de

Mannetjes als van de Wyfjes , bedekt is met kort

en zagt Hair, Hy betrekt tot deezen Bofch-

Menfch of Wilde Menfch "^^ gelykhy ze noemt,

behalve den Qrang • Outang der Indiaanen van

Eoxn'tius, Klein en Charleton, ook den5tf-

ris van Nieremberg , dien ik nu gaa befchry-

ven.

La Croix verhaalt, in zynen Reistogt naar

Afrika, dat 'er langs de Kuft van Sierra-Léona

veele Eilanden zyn , daar men zekere foort van

Aapen vindt , die Baris genoemd worden. Men
vangtze nog zeer jongzynde, men kweektze

op 5 en weetze zo wel te têrnmen , dat zy by-

Tia zo veel dienfl toebrengen als een Slaaf; want

zy gaan doorgaans regt op , gelyk een Menfch.

Men leert ze de Geerfl ftampen in een Mor-

tier : men laatze Water in Kruiken uit de Ri-

vier haaien en t'huis brengen , het Spit draaijen

en veelerley ander Werk verrigten. Een an-

der

* Hom9

Bofch-
Menfch
van Afrika»
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<hr vSchryver verhaalt^ dat de Aapen van Gui- L- Afdeel.

tóe 5 die men Baris noemt 5 groot en fterkzyn : in Hoofd*

dat de Inwooners ze weeten te vangen meteen
^^^'^^'

foort van Voetangels en andere Werktuigen,

en dat zy de Jongen in Hokken zetten , om
dus de Ouden m^agtig te \^orden. Hard behan-

deld wordende kryten zy als de Kinderqn. Zy

. dwingen ze op twee Pooten te gaan, door de

Voorpooten aan den Hals vaft te maaken m.et

een Stok : dus gewennen zy ze om hun te die-

nen 5 en gcbruikenze vervolgens tot allerley

Huiswerk. Altyd egter behouden zy een Dief-

agtigen aart en men kan hun by geen lekkere

Spys of Drank vertrouwen , of zy neemen 'er

hun deel van.

Even 't zelfde wordt verhaald van zekere Bofch-

Aapen van Brafil, die do PonugQezen el Se/vago
^^^^^^^^^^^^

noemen en de Indiaanen Quoija Forau, Deeze

hebben, volwaflen zynde, de langte van vyf

Voeten, zynde ongemeen dik vanLyf , Hoofd

en Armen , doch zeer leelyk van gedaante.

Men gebruiktze dikwils in plaats van Slaaven tot

allerley Huiswerk. Het is aardig te zien , wan-

neer zy in de Keuken zyn en de reuk van 't

Gebraad in de Neus krygen , hoe zy dan hunnen

Kop geduurig omdraaijen, of men 'er ook op-

paüe; want, zo dra zy alleen zyn , wordt ze-

kerlyk iets door hun gekaapt, 't Is een Portu-

gees gebeurd , die eenige Kooplieden ten Eeten

hadt^genoodigd, dat men, toen zy aan Tafel

zouden gaan , bemerkte hoc de Aap , die het
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I. Afdeed. Spit draaide, reeds, met veel behendigheid , de

lIl.HooFD- Billen hadc opgegeten van den Kalkoen, waar
sTüK. y^^^ 2:y, by geluk, het overige nog behielden.

De Meelter wilde egter • den Aap toen niet

flaan, dewyl hy denzelventot zynendienft noo-

dig hadt, en, inderdaad, de Aap fchonk voor

*t geheele Gezelfchap in , na dat hy de Glazen

wel hadt omgefpoeld, en begaf zig eindelyk , .

op zyn beurt , zelf aan 't Eeten en Drinken 3

geevende de Gaften door de grimmalTen , die

hy maakte , veel pleizier.

Een die te Men kan naauwlyks twyfelen , of het is de
Parys is te

2;elfde foort van Dieren , waar aan de Ensiel-
zien ge» ,

^
weeft. fchen den naam geeven van Cbampaniz , vol-

gens den Abt Prevost , óf Cbimpanzee volgens

den Heer Klein. Zodanig een Bofch-Menfch

^ óf Sater is , in den Jaare 1740 , op de St. Lau-

rens-Markt te Parys te zien geweeft , zynde

toen , zo men verzekerde , veertien Jaaren oud,

Hy werdt , van de genen , die hem lieten zien,

Kimpezé of Ouimpenfée genoemd, en zy ver-

baalden, dat twee anderen, van den zelfdea

Ouderdom , met welken hy over Zee naar Eu- ;

ropa gevoerd werdt, op de Reize aan 't Scheur-

buik geftorven waren , welke Ziekte hem ook

alle de Tanden hadt doen uitvallen. Gezeten

zynde, fcheen dit Dier de grooEte te hebben

van een Kind van zes Jaaren, maar het was

lyviger. Het hadt. een plat Aangezigt , byna

geen Neus , zo dat het van Gelaat zeer veel _

naar een oud Tandeloos Besje zweemde. Over :

'tLyf
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't Lyf was het byna geheel kaal, zynde niet l. Afdeel

dan met een foort van Wolagtig Hair, Kafta- in.Hooio-

niebruin van koleur , bedekt. Het was zeer
^™^*

zagtzinnig en gehoorzaam, blyvende gewihig

overeind ftaan; doch, 't geen de Aanfchouwers •

allermeefl verwonderde, was, dat het tekenen

van fchaamte gaf, wanneer men het naar de

Mannelykheid taftte , om zig van de Kunne te

verzekeren, 't Gebeurde eens , dat het zodanig

een Nieuwsgierigen een goeden flag om de Oo-

ren gaf; doch aanflonds, bemerkende dat zyn

Jvleefter 'er toornig over wierdt , (telde het zig

in eene biddende geftalte , met gevouwen Han-

den fchreiende en huilende , byna even als een

*Kind , dat vergiffenis van zyn kwaad doen fmeekt. •

De Meefter niettemin , wat brutaal zynde , kon

door het verzoek der Aanfchouweren niet weer-

houden worden , van het arme Dier wakker af

te roflen ; waar op het de party koos van de

ilagen te ontwyken , loopende op vier Pooten

gelyk een andere Aap. Het hadt den Buik dik

uitgezet , gelyk Kinderen die de Engelfehe Ziek*

te hebben , en heeft niet lang daarna geleefd.
^

Ik zal hier eindelyk byvoegen de Befchryving Een, die

van een dergelyk Schepzel , waar van de Af beel-
bg^^a^^*^"

ding hier voor geplaatfl: is , zynde getekend naar wordr.

het weezentlyke Onderwerp , dat te Londen in * * ö*
'

de Verzameling, die men het Dritttijch Mufeum
noemt, voornaamelyk uit het nagelaten Kabi- ^

net van den vermaarden Ridder Sloane beflaan-

de, nog heden bewaard wordt. Het werdt '

;"-LD£EL, I Stuk. Yj ecrlt

4^"
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I. Afdeil. eerft in Brandewyn gezet en toen gedroogd in

IlLHooFD-het poftuur 5 waar in het hier is afgebeeld;

^™^ zynde de Tekening gemaakt voor dat de deelen te

veel waren gekrompen of ingevallen , zo dat men

, op derzelver naauwkeurigheid ftaat kan maaken-

Dit Schepzel gelykt meer naar een Menfch ,

dan de Aapcn in 't algemeen : het heeft geen

Eeltagtige Huid van agteren, aan den Aars,

gelyk zy. Het Hoofd is ook ronder ; de Oo-

ren en Tanden zyn zeer Menfchelyk , doch de

Neus is plat en de Kin met den Mond lleekt

veel meer uit , dan gewoonlyk in de Menfchen

plaats heeft. Het Aangezigt is kaaien vaneen

bruine Vleefchkoleur^ gelyk ook de Handen

en Voeten, die Nagelen als een Menfch heb-

ben. Het Hair van 't Hoofd loopt, van de

Nek af , opwaards naar 't Voorhoofd , het

hangt 'er een weinig overheen en langs de zy-

den van 't Aangezigt. Voor 't overige is het

geheele Lighaam en de Leden bedekt met kort

r(x>dagtig bruin Hair, dikker aan de agterfle

deelen en dunner van vooren , dat van de Hand

tot aan den Elleboog fchuins opwaards ftaat.

Het was een Jong 5 omtrent twee en een half

l^oet hoog , toen het ftierf, zo de Heer Edwards,

tiit wiens Werk '(*) deeze Befchryving en de

Afbeelding genoi^en is, verhaalt; die 'er by*

voegt,

{*) Gleanmgs cfNataralHiflory» by George Eüwards*
V. Part.

(I) Orang Otftang et the^natomyofthePigmy. Lofld»
3699. Een uitmuntend Werk, waar in de naauwkeurig-
Ae Onilecding vao dit Schepzel , die mea wenfchen kan,

yei vat
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voegt 5 dat de Ouden 5 volgens 't berigt van on- T. Afdeel,

ze Reizigers (zegt hy), die in Afrika en de In-lll.HooEn-

dien zyn geweefl , omtrent zes Voeten lang
^^^'^*

zyn^ wanneer zy wandelen of overend ftaan,

Hy merkt aan 5 das Dokter Tyson reeds voor

vyfpg Jaaren de Ontleeding uitgegeven heeft

van dit Dier, 't welk deeze Heer de Pigmy

noemde (f) , en federt (vervolgt hy) is in 't

Jaar 1738 een Af beelding aan 't licht gebragt

van een dat van de Kuft van Afrika gekomen

was 5 Chimpanzée genaamd ^ dat te Londen is

vertoond ; waarfchynlyk het zelfde , waar van wy
l^ezegd hebben j dat het in 't Jaar 1740 te Pa-

rys is te zien geweefl.

De Heer Edwards is van gevoelen, datmenAlgemecne

dit Schepzel moet aanmerken als een der eerfte ^^""^«r*
kingen*

foorten van Aapen, doch het naaft komende

aan den Menfch. De Heer Brisson brengt den

Bofch-Menfch of Orang^Outang van Bontius,

de Baris en de Chimpanzée derEngelfchen, tot

cene zelfde Soort. Ik heb in alle de bygebrag-

te Befchryvingen iets gevonden 5 datmyns oor-

deels meer overeenkwam met het Geflagt der

Menfchen dan der Aapen , fchoon wel in allen

deele niet voldoende aan de Kenmerken van

den Nagt-Menfch , door Linn^eüs opgegeven»

't lis waarlyk te verwonderen, dat men 5 zodra

een

vervat is , 't welk van allen meeft naar den Menfch ge-
ïykt , vooral t^n opzigr van de Ingewanden , Spieren ea
Beeederen, welke aldaar mer die der Menfchen en AspeH
vergeleeken worden , met zeer geleerde RedeneeriDPen»
Haller, de Mnh, itudit Media

^
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I. Afdeel. een Schepzel, dat voor een Sater ofBofch-Menfeh'

ïlLHooFD 't fchepe komt 5 op vier Voeten loopen gaat,

of iets Diérlyks vertoont in zyn Gebaarden , aan-

flonds uitroept, het is een Aap; even of niet-

de Wilden en Negers, zo v/el, ja ruim za.

hard, op Handen en Voeten loopen konden , als

op de Voeten alleen, en in veele dergelykc

Menfchen is de Houding niet minder wild ,

dan in deezen Bofch-Menfch der Indien.

Penkbeeld Ten opzigt van den voorgaanden Bofch-

i?ier Negers.Menfch van Guinee , Quojas-Morroii genaamd ,

om dat hy in het Afrikaanfche Ryk Quoja ge- -

vonden wordt , vindt men aangetekend , hoe de

Negers gelooven, dat zy uit Menfchen voort-

te 'komen, en half Beeften wordendoor in de Bos-

fchen en onder de Aapen te woonen; een dergelyk

denkbeeld als de Javaanen hebben van hunnen

Orajig'Outang. Zy eeten Vrugten en wijden

Honig; zy vegtcn alle oogenblikken met elkan-

der, en zyn, naar men verhaalt, ftout genoeg,

.

om op een gewapend Man aan te vallen. Zulk ^

of dergelyk een Schepzel zal het waarfchynlyk

;

geweeftzyn, 't welk deezen Zomer, onderden

naam van Sater , uit Amerika in Spanje werdt

gebragt.

Menfchen ^nder de Ouden zyn veek van gedagten ge-;

mcr Staar- weeft, dat de Saters Staarten hadden , jawel

zeer lange Staarten gelyk. die van een Paard, zo

Pausan ïAS fchryft. Onze Bofch-Menfch heeft

-

in 't,geheel geen Staart, doch dit alleen onder-

fcheidt hem van de Aapen niet, dewyl daar

on-
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onder ook zonder Staarten zyn , gelylc wy LAftèeC»

in 't volgende Hoofdfluk zien zullen, eniii.HöoFö-

volgens de Berigten der hedendaagfchen zouden ^^^^*

'er Menfchen met Staarten zyn. Johanï^es

Alton Helbigius fchryft^ in zyne Waarnee- •

mingen omtrent verfcheide zeldzaamheden dér

Indien; dat de bewooners der Gebergten, in

de Provincie Kelafig of Queïang , op het Ei-

land Formofa^ byna allen , volgens hun eigeli

bekentenis , Staarten hebben boven 't Fonda-

ment. Ik heb 'er gezien , zegt hy , die ze kaal

hadden, even gclyfc Varkens-Staarten. En, of

men de geloofbaarheid van deezen Schryver

mogt in tv/yfel trekken, «al ik hier 't getuige-

nis bybrengen van den voornoemden Bontius , - .

't welk volkomen geloof verdient. i

Hy zegt; „ in 't Ryk vdnSuccodari^ 't welk Verhaal v^n

y^ onze Kooplieden veel bezoeken, wegens de^^^'^'^®*

,5 Ryfl en Diamanten , zyn Berg-Menfchen met

5, Staarten ^ welken veelen van ons Volk aan

3, 't Hof des Konings van ^'//cro^^;; gezien heb-

5, ben. Die Staart is een uitgroeijing van het

„ Stuitbeen * , ter langte van vier Vingeren of* OsCoccy

„ een weinig meer, even als de afgekapte Staart ^'^

j, der Honden die wy^//^/^//^^ noemen, rnaar

. „ kaal of zonder Hair."

De ruige Staart - Menfch , een Inwooner Gevoeleo
van LiN*

van
!
de Zuiderdeelenj des Aardkloots (zegt n^us.

LiNjs^iEus) is ons onbekend , en daarom be-

paal ik niet , of hy tot het Geflagt d^ Men-

fchen behoore of tot dat der Aapen, 't Is

I.DECL. I Stuk. WOU'



^5d Beschryving
I.Afdeel. wonder dat hy Vuur maakt en Vleefch gaat

JlLHooFD-braaden 5 hoewel hy het ook raauw verflindt

,

$'ivKm volgens de berigten , die ons door de Reizi-

gers daar van gegeven worden.

IV. HOOFDSTUK.
Befchryvwg van het GeJJagt der Aapen, waar^

onder ook de Baviaanen en Meerkatten begree^

pen zyn'^ hunne Soorten volgens Linn^eus en

Brisson; Verfcheidenheden en Eigenfchappen

der Aapen in byzondere Landen ; hunne His-

torie ; Ontleedhtnck en Gebruik*

Verfcheide"p\E Aap wordt in 't Hcbreeufch genoemd
Naamen. X-/ Kopb^ als of men zeggen wilde , een

Dier dat zig onophoudelyk omdraait, of dan

deeze dan die Poftuuren aan zyn Lighaam geeft:

in 'f Griekfch Pithekos of Pithex\ wegens het

nabootzen van de Menfchelyke Gebaarden zo

men wil; in 't Latyn Simia^ waar van liet

Spaanfche Naamwoord Ximio en 't Franfche

Singe afkomftig is ; 't zy wegens de platte aaii

't end opgewipte Neus, welke dit Dier gelyk

de Negers heeft : \ zy wegens deszelfs gelyk-

heid aan de Menfchelyke gedaante , volgens het

bekende Spreekwoord van Ennüs : Hoe zweemt

dat fchandelyk Dier ^ de Aap\^ naar ons (*)?

Immers het heeft verfcheide Lighaamsdeelen >

® Vaar

(*) «f/m/<tf c^am fimilis tffrpijjima BeJIia nohis f
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waar in het naar den Menfch gelykc. In \ Hoog- f. Afdeeu

duitfch noemi men 't 4^e, in 't Engelfch y^/<? 1V.Hoofd*

en in 't Neerduitich Aap oï Sim. In 't Franlch
^"ï"^^*

ncenumendegroote Aapen, in 't algemeen, Sin^

ges^ 't zy dezelve een Staart hebben of niet,

den Snoet lang of kort; maar de kleine worden

Guenons genoemd. Men heeft den naam van

Aap ook wel op Menfchen toegepaft , die vol-

gx^ns de manier deezer Dieren het doen van

anderen nabootzen , even gelyk de naam van

een Menfch weleens aan de Aapen gegeven

wordt. Dus noemt men den Aap in 't Franfch

Bertrand^ in 't Nederduitfch /iT^^^y, gelyk men

den Ezel Henri noemt of Martin , enz.

De Heer Klein brengt , in zyne Verdeeling Verdeeling

der Dieren , den Aap onder het Geflagt van de l^^^

Saters, behoorende tot zyn vierde Gezin of

Familie in de tweede Rang der viervoetige

Dieren (f); welk Geflagt hy in vyf Soorten

verdeelt. De Heer Brisson onderfcheidt de

Aapen, eerftelyk, in de zulken liegeen Staart

en die al een Staart hebben, en de eerftcn we-

der in zodanigen met een korten Snoet ^ gelyk

de gewoone Aapen , de Bofch-Menfch en een

Traaglooper van Ceylon , die by hem het Eerile

Ras uitniaaken , en met een langer Snoet , die van

het tweede Ras zyn , gelyk een ander Traag,

looper en Aap met een Honds-Kop. Onder

.

de Aapen met een Staart, is dezelve infommi-

gen

(t) Zie de Vitf^ezogu rerLindeltngm. L Deel biadz,
'

459.

1. DEEt, I. SryK'
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I.'AFDEEL.gen zeer kort^ gelyk in de Baviaanen, die het

IV.HOOFD- Derde Ras by hem uitmaaken; oïlang^ en van
^^^^^ deeze hebben eenigen weder een korten Snoet,

gelyk de Sapajou en anderen, die hy in 't Vier-

de Ras plaatft; anderen een langen Snoet, als

de Meerkat met den Honds-Kop , zynde het

Vyfde Ras. Van dit laatfte Ras telt hy drie

Soorten of verfcheidenheden , naamelyk de Cer^

copithecus van Johnston, Tab. LIX. in deBe-

fchryving der Viervoetige Dieren afgebeeld ;

een die door Johnston p. loo. befchreeven

vv^ordt , onder den naam van Macaquo , afkom-

ftig zynde uit het Ryk van Angola en Guajana

;

en een derden, die op de zelfde Tab. LIX. vaa

dien zelfde Autheur is afgebeeld , onder den

. Naam van Cynocephalus 2 ^ Bertrand. Maar tot

het Vierde Ras brengt de Heer Brisson wel ne-

gen-en-twintig Soorten ofVerfcheidenheden van

Aapen , befchryvendc den laatften , dien hy Bel-

zébut noemt , uit het Kabinet van Reaümur ,

thans in 's Konings Kabinet zynde, aldus.

Befchry. Het Kenmerk van 't Geflagt der Aapen is by

de
^ /T ' ^^^ ' ^^^ ^y ' behalve vier Snytanden in ieder

hti^t. Kaak , gevingerde Pooten hebben met Nagelen

,

allen van elkander afgefcheiden en den Duim

zeer kenbaar. Deeze Aap heeft aan de Voor-

pooten geen Duim, en de Staart is van onde-

« ren , naar de punt toe , kaal. De langte des Lig-

haams 3 van den top des Hoofds tot aan het be-

gin der Staart , is vyftien Duimen , en de lang-

te ^n de Staart twee Voeten, die van de Poo-

ten
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ten een Voet en zes Duimen. De Ooren ge- r, Afdeel»

lyken naar die van een Menfch en zyn zwart. iv\Hoof0-

Het Aangezigt, de Kop, het voorfte van de^™^'

Rug, de buiten-kanten van de Dyen derVoor-

.pooten, van de Agter-Dyën en Schenkels, de

.Voor-Schenkels , de Staart en de enden der

Pooten zyn zwart : het agterfte deel van de Rug

is zwart bruin; de Zyden des Lighaams zyn

rood of ros ; het gehecle Lyf van onderen , de

Keel, naamelyk, de Borft, Buik, en binnen-

kanten der Pooten , zyn vuil wit en geelagtig,

Aan de Voorpooten heeft hy vier, doch aan de

Agterpooten vyf Vingeren. De Staart loopt

fpits uit, en is geheel met Hair bekleed, uit-

genomen van onderen tot agt Duimen van de

punt 5 alwaar dezelve een Huid met groefjes

heeft ,.gelyk het plat der Pooten, en dcezc

Staart gebraikc hy ook, gelyk een vyfde Poot

of Hand , om de Spyze aan den Mond te bren-

gen. Men heeft 'er de Af beelding vanteParys,

in 't openbaar, onder den naam van Beelzebut

uitgegeven.

Wy hebben hier voor gezien (^) , hoe de VerJee'fn^

Aap, door den Heer Linn^üs, van de andere '^^rï^^'

Zoogende Dieren onderfcheiden wordt door de

langte der Honds- of Hoektanden , die om dee-

ze reden wat van de anderen afftaan, en niet cp

écn fluiten ; gelyk de Afbeelding van liet

Aapen Bekkeneel , hier voor, klaar aantoont. pu^p^-j

Ook

() Bladz. 155.

1. DfcEL» X SlUK» Zr '
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L AFDEFX.Ookzyn de Agteitanden of Kiezen in den Aap

iv^HooïD. flomp, gelyk in den Menfch. Linn^üs maakt
STUK.

j^^ j^^^ Geflagt der Aapen drie Hoofdverdeelin-

gen 5 waar van de eerfle die genen bevat , wel-

ke ^^^/^ S/^^r; hebben , of eigentlyke Aapen;

de tweede de genen die een korte Staart hebben ,

of Baviaanen ; de derde die een lange Staart

hebben, naamelyk de Meerkatten, In de

eerfte Hoofdverdeehng zyn twee Soorten be-

greepen, in de tweede ook tv/ee Soorten, en

in de derde of die der Meerkatten zeventL^n

Soorten ; zo dat het gehetle Geflagt der Aapen

in een-en-twintig Soorten is onderfcheiden , wel-

ke ik, volgens die Order, befchryven zal.

Aapen zonder Sthart.

A A P E N" der Ouden.

(i) -Aap zonder Staart ^ van onderen kaah

^- De eerite Soort van Aapen zonder Staart of

Aapen der Ouden, geeft Linn.eüs den naam

van Satyriis^ dat is Sater, zeggende dat zyn

grootte is ais een Jongen van zes Jaaren. De
' \ Rug is met zwart ruig Hair bedekt, doch van

onderen, dat is te zeggen van vooren, ishyo-^

veral glad. Hy woont in Afrika en Afia.

Befefiry- Deeze Aap is van Tulpiüs onder den naam
vino van

^^j^ Satyrus oï ^zT^QV ^ en Oran^-Outan^ oï
den Sater. -^ ö

VI VI. Fig. Bofch-Menfch der Indien , befehreeven en afge*

^*
beeld*

(i) Satyrus Indicus. Tulp* Ohferrat MedhaLhht.lll.
Cap. 5-6.
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beeld. Men vindt 'er elders een Afbeelding van , i. Afdêel.

alwaar 'er Handen en Voeten van een Menfch IV.Hoofd-

aan gegeven zyn , doch uit de Af beelding
^'^^'^*

vanTüLPiüs hier nevensgaande blykt , dat de

Voeten of Agterpooten ook zyn gevingerd als

de Handen en zo wel bekwaam om zig in 't

klimmen mede vaft te houden , als de Voorpoo-

ten , gelyk dit by de Aapen in/t algemeen plaats

heeft- Dit Dier is derhalve een waare Aap, en

niet de Bofch-Menlch , waar van v/y in 't voor-

gaande Hoofdftuk fpraken. Het onderfcheid

is uit vergelyking der Afbeelding met die van

Plaat V. duidelyk blykbaar. Men heeft den ge-

nen, naar welken deeze gemaakt is 3 uit Angola

in Europa gebragt, en vereerd aan Fredrik

HENRIK5 Prins van Oranje. Het Dier was Vier«

voetigj van langte als een Kind van drie 5 van

dikte als een van zes Jaaren. Het Lighaam

was niet vet noch fchraal , maar dik gefpierd en

fterk^ zo dat-hy zeer zwaar kon tillen, doch

niettemin vlug was in den hoogften graad. Het

Atogezigt was niet zo Menfchelyk als in veele

Aapen , en de Mond Itak fnoetagtig uit met een

zeer breede fmoeL De Ooren waren als die van

een Menfch , gelyk ook de Ledemaaten ; zelfs

de Handen met Duimen en de Voeten met een

foort van Plielen voorzien , waar op dit Dier o-

verend kon gaan en (laan : doch dit alles heeft:

het met de Aapen gemeen. Het was een Wyfje

en hadt zeer zwaare Borften. Ook aapte het

allcrley Menfchelyke daaden naa.

i,D£EL, iSiuK. Z 2 (2) /iap-
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I. AfdêelX^) "^^P ^(^^cler Staart , het Gat Eeltagtig uit-

IV.HooFD- puilende:

STUK. yLqi Voorhoofd heeft , op de plaats der Wenk-

Syhams. bi'aauwen , een dwarfe bult. De Huid is ruig

/" als die van een Beer. Het Dier dreigt en vleit

met zyn Gelaat, groetende op de wyze der Kaf-

^ fers. Het brengt het drinken met de hand aan

den Mond. Het Wyf je heeft haare Stonden.

Deeze Aap is uit Afrika en Ceylon afkomftig.

Degemee- De Heer LiNNiEus wyfl hier aan, de vyfde
^^*

Figuur op Plaat LIX van Johnston , onder

den naam van Cercopithecus. De Heer Bris-

soN 5 die deezen Aap , in zynen tweeden Rang

,

onder de Hondskoppen Cy?iocepbaH befchryft,

zegt dat hy , uitgenoraen de langtc van den Snoet,

volkomen met de gemeene Aapen overeenkomt,

die ongetwyfeld door LiiSNiEUS hier bedoeld

worden , dewyl die van agteren ook Eelt-

agtig zyn. Ondertusfchen is 't aaamerkelyk.

dat de vyfde Figuur, op de gemelde Plaat van

Johnston, duidelyk een Staart heeft, zo dat

men zou mogen twyfelen , of zy van Natuure

wel zonder Staarten zyn , te meer daar men ver-

zekert, dat fommigen hunne Staarten zelfafby-

ten en opeeten. Zy zyn 'er afgebeeld onder

den naam van Simia ,1,2. en verfchillen , zo

de Heer Brisson zegt y meefl in Grootte ; hun

Aangezigt , Ooren en Nagelen, gelyken veel

naar

(2) Simia. Gesn. Qjtadtup, H47. Simius Cynocepha*
ïus alter. Alp. Mgypt, 241. Tab. ló. Cercopithecus»

JoNST. Qjadmp. T. LIX. Fig. 5.
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mat die van den Menfch. Het Hair , dat hun ge- L Afdeel.

'heele Lighaam bedekt, uitgenomen de Billen

5

iv.Hoofd-

die kaal zyn^ is uit^roen en geel gemengeld,
^*^^^'*

hebbende het groen boven op 't Lyf en 't geel

van onderen de overhand,

Aapen met een korte Staart.

BAVIAAN EN.

(3) Kortflaartige Aap^ met Hairen aan den Bek jn,

en fpltfe Nagelen. Sphins:^

Hy gaat op de vier Pooten , heeft de Groot-

te van een Dog , een hangend Ealzakje. Het

is een zeer geil Dier, doch tevens leerzaam,

wordende op het Brieven bellellen afgerigt.

Men vindtze op 't Eiland Borneo.

Hier mede wordt dat Dier gemeend , 't welk oe BaWaan*

men gewoon is in \ Nederduitfch Baviaan te

noemen, dat by Johnston, Rajüs en andere

Schryvers , Fapio genoemd wordt , by de Fran-

fchen Babo'jin , by de Engelfchen Bahoon. Bris-

soN merkt aan , dat het een langwerpigen Snoet

heeft , gelyk een Hond ; als ook dat de Billen

geheel Hairloos en glad zyn , van Bloed-koleur,

even of 'er de Huid was afgetrokken , en de

Schenkelen kort. Het wordt, zegt hy , inde

Wilderniflen van Indie gevonden. ^

(4) Kon-

[t^ Papiof Baboon. Gesn. ^^4^r. 3f2.T. 3^3. Ai dr,
d'i<^n, 260. JoNST. Q^Hndf. 145-, Tab. 61. Fig. x. RaJa
^ftadr. 15^8.

I.Defi. iStuk. Z 3
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L Afdrel.(4) Kortjïaartïge Aap , met de Duimen cligt te*

IV.HooFD- gen de Vingers aangevoegd ^ de Nagelen
^'^^^^^

langwerpige die der Duimen altemaalgerond.

JZditi. Deeze Aap is van grootte en koleur als de

gryze Inkhoorn. De Duim der Voorpooten

legt tegen de Vingers aan 5 gelyk in de Voeten

der Menfchen ; die der Agterpooten flaat 'er

wat verder af, gelyk in Menfchen Handen:

ook zyn de Vingeren der Agterpooten langer.

Alle Nagels zyn fmal, famengedrukt, behalve

die der Duimen, welken naar Menfchen Nage-

len zweemen. De Staart is naauwlyks twee

Vingerbreedten lang, ftomp. Het Hair over

't Lyf is geel, met zwarte punten. Hy woons

in de Indien.

Aapen met een lange Staart,

MEERKATTEN.
V C5) Gefiaarte Aap met een Baard , zivart over

SUems. V Lyf^ hebbende een grooten Sneeuivwitten

Baard.

De Soort van deeze Aap is duiiler , zegt Lin-

N.fiüs', om dat men aangaande de Nagels zy-

ner Pooten , en verfcheide andere Eigenfchappen

van dit Dier, onkundig is. Het woont in Afie^i

op Ceylon , Java , enz,

(6) Ge-

(4) Simia Cauda abrupta, Unguibus compreflis, polli»

ce Palmarum digitis adh;^renre. ^matnit, ^Acad. I.

p. 278.

(5) Simia Callitriches, magnitudine Cynocephaloruö3%

Alf. ^^yjft,
2-f2.
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(ö) Qeflaarte Aap met een Baard ^ de Staart l.hvi^^^L.

aan V end een Kivafl hebbende. IV.Hoofd-

Dceze wordt gemeenlyk de Baard-Aap met
^^^^'

een Leewwenflaart geheeten. Brisson noemt ^jt^^^/\m.

Panisct^s,

hem : de gebaarde Meerkat , van Boven zv^art

en Bruin gemengeld^ van onderen uit ^ met een

gryze puntige Baard en een Kwafi aan't end van

de Staart. De Baard aan de Kin heeft de langte

van negen Duimen. De Ooren zyn klein; de

Nagels als van een Mcnfch ; de Staart is zeer

iang en taamelyk dik 3 hebbende aan 't end een

Bos lange Hairen , gelyk een Leeuwen-Staart.

(7) Ge/harte Baard-Aap , met een aanvattende VIL

Staart ^ deFoorpooten omtrent viervingerig.

Het Lyf is ^ behalve de uitwendige helft van

de Staart en de Pooten , die bruin zyn , bedekt

met lang, glimmend zwart Hair , leggende zo

digt op een , dat het Dier zig glad vertoont.

Dit Hair , langer zynde aan de Keel en Kin

,

maakt een foort van ronde Baard. Het heeft

de grootte omtrent van een Vos : 't Aangezigt

Haat opwaards ; de Oogen zyn zwart en vol

Vuur ; de Ooren kort en rond. De lange Staart

is aan 't end kaal en Slangswyze gedraaid , door

welk middel dit Dier hangen blyft en zig vaft

houdt aan alles \ welk het weet te vatten. De
Duim is kleinder dan de andere Vingeren en ftaat

in-

fo) Ccrcopithecusbarbatus. i.Clus. FArof/V.371. T, 371.
NïEREMBERG. N^it. 179. Raj . Oj^aUr. 153.

(7) Simia tur>ca major öcc. Brown. Jamaic^^g, Gua-
riba. Marcgr. Brafil, 22^. Tab. 226. Raj, j^nadr, 153.
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I. AfdeelJï^waards van dezciven af. De Nagelen der.

IV.HooFD- Voorpootcii zyn gerond , die der Agterpooten
STUK. Elswyzc fcherp. Het draagt zyne Jongen op

de Rug. Men verhaalt dat dceze Aapen by x

op- en ondergaan van de Zon te famenkomen y

en een foort van Vergadering houden. De
Woonplaats is in Zuid-Amerika ^ in 't byzonde?

in Braill , alwaar het Gmriba genoemd wordt.

(8) GeJIaaïte. Baard-Aap , met een gekuijden

Baard en een Toupet op V Foorhoojd.

VUL Dit Dier 5 v/aar van de Afbeelding door den

PI. VI.
" Heer LiNNiEus^.gelyk zy hier nevens gaat 5 in

^^l-^* de Verhandelingen der Koninglyke Akademic

van Stokholm is gegeven , wordt door hem al-

daar in 't breede befchreeven. Het is wat groo-

ter dan een gemeene Kat. De Koleur is over.

\ gehecle Lyf zwart , doch met kleine witte

Stippeltjes, alzo de Hairtjes aan de punten wit,

zyn. Van 't midden der Rngge tot aan de

Staart 3 egter^ heeft het eene bruine Koleur,

en van de Staart af> langs de Dy, tot aan de

Knie toe, is het Hair , aan den binnenkant , rood-

agtig vaal, even of 't 'er Bloedig ware. Aan

de buitenzyde Toopt een witte flreep , van de

Staart tot aan de Knie. Zo heeft het ook wit

Hair, van de Ooren af, tot aan het buigen

der Voorpooten , als mede over de geheele.

Keel

(%) Simia Cjïudata Barbata, fronte barbaque faftigiafa-

^Ü. StokJu i75'4. P^ 2ro. Tab. VI. Cercopirhecus Bar-

barus Guineènfis, Marcgr. Braf. 227. Tab. 228. Raj,

Qhddr, 159. Cercopirhecus Barbams: 2. Clüs Exat* 3H-»
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Keel en Borll. Zelfs een gedeelte van den I. Afdeel»

Baard is wit, waar by het zwarte Aangezigt eni' -HI^ofd.

het overige van den Baard , dat kort is en rond

befneeden , aardig affteekt. Het Voorhoofd is

verfierd met een Toupet van wit Hair, eeni-

germaate naar een WalTende Maan gelykende.

De Poöten zyn altemaal met Vingers en Nage-

len 5 gelyk Menfchen Handen. Deeze Aap is

van Guinee afkomftig. Hy nuttigt allerley wSpy-

zen, gelyk de Menfchen, behalven Vleefch

;

van Boomvrugten, Nooten, Amandelen enRo-

fyncn, houdt hy veel. In het gebruiken van

natte Spyzen , Bry of Scp , tragt hy zorgvuldig

zyn Baard fchoon te houden , en houdt zig

,

voor 't overige , zeer ziodelyk , tejen de ge-

/Woonte der andere Aapen. Hy bemint de be-

weeging zeer, en fchynt zj^n vermaak te heb-

ben, in Tafeis, Stoelen, en alles watoverend

itaat, t'onderfte boven te fmyten, zo hy 'er

maar by kan komen. Met Kinderen fpeelt hy

gaarn en zal uit zig zelf niemand kwaad doen

of het moeilen Vrouwsperfoonen zyn, gelyk

de gemeene eigenfchap der Aapen is; die hy,

inzonderheid als 'er Mansperfoonen tegenwoo?'-

dig zyn, op 't Lyf fpringt, en in de Armen of

Beenen byt, doch zyn Beeten hebben weinig

te beduiden; alzo 'er naauwlyks een blaauwe

Plek van komt. Men kan hem egter ligt toor-

nig maaken, gelyk wanneer hy op de Schoot of

Armen, zit van een hem bekend Perfoon en een

ander^ fielt zig aan om dien Perfoon, kwaad te

X. Deel/ i Siuk. Z 5 docil :
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L Afdeel.^^^^- ^^^ beweegt hy de Kaaken fnel als of

iv.HooFD hy kaauwde en flaat de Tanden, veifcheide

STUK. maaien agtereen, op malkander , waar na hy

den Bek zo wyd fpalkt, als hy kan, houden-

de dien wel een Minuut open, even of hy den

Aanvaller verflinden, ten minfte een fchrik op

't Lyf jaagen wilde. Dit opfpalken van den

Bek en.beweegen der Kaaken herhaalt hy eeni-

ge maaien, en , als hy zyne Party bereiken kan,

byt hy die naar zyn vermogen. Anders is hy

altyd zagtzinnig , goedaartig en vrolyk van hu-

meur. Het eenigfte Geluid, dat hy maaken

kan, is Greck^ 't welk hy, geroepen wordende,

voor Antwoord geeft; doch Honger, Dorft of

Koude lydende, giert hy als om te klaagen',

en men heeft hem, geweldig verfchrikkende

,

ook hooren roepen Hoi ; 't welk inzonderheid

gebeurd is , wanneer hy het onaangenaam Ge-

luid van eene Paauwin hoorde. Dit alles heeft

de Heer Linn^us in een Wyfjes Aap van

deeze Soort , die hy , wegens de witte Maan

op 't Voorhoofd , Diaj^a noemde , in den Ko-

ninglyk Sweedfchen Tuin , alwaar dit Dier bo-

ven in dè Orangerie zyne Slaapplaats hadt^

waargenomen.

'IX. (9) Gejiaarte Baard-Aap^ met gehaarde Wan^
CepJjHs^ ggj2 ^ d^ iQp geelagtig , de Pooien zwart ,

de Staart aan 't end vaah

De

(9) Cercophhecus barbatus alius Guiaeënfis, Marcgr»
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De Heer Brisson noemt deeze , de Guinee- L Afdeel.

fcbe Aap met een ^eelaQ'tiP;en Baard ^ of an-ï'^^-HooFD-000
STUK.

d^rs, Zwartagtige Meerkat^ voelher Wangen

en Ooren met lang Haïr , uit den witten geel-

(igtig^hezet zvi^ deBekhlaainvagtig, Plet Lig-

haam is 43ruinagtig , zegt Linn^xts, van onde-

ren bleek blaauwagtig ; de Bek blaauwagtig ; de

Baard geelagtig. Het Dier woont in Amerika.

(10) Geflaarte Baard-Aap ^ die grys'is van Ko' X.

leur 5 met een Kuif van liair langsheen ,
'^^^

hoven §p den Kop^

Het Lighaam heeft een gryze Wolfskoleur;

de Keel , de Borft en Buik van onderen , zyn

witagtig. De Staart is langer dan het Lyf

,

Afchgraauw en dun: het Aangczigt platagtig,

witagtig, kaal. De Neus is neergedrukt, zeer

kort 5 van den Bek af (laande, met een dubbeld

Kloofje in de Bovenlip. De Wangen zyn met

Hair bezet , dat neerhangt zo laag als de Kin

,

die een kleinen Baard heeft. De Wenkbraau-

wen aan 't Voorhoofd zyn bultig uitfteekende

;

de Footen zwart; de Nagelen der Duimen

gerond, de overigen langwerpig; de Ooren ee-

nigermaate fcherp. Hy wordt in de Indien ge-

vonden.

(11) Geflaarte Aap zonder Baard ^ de Ooren xi.

met dikke Hairdodden. ^ Hamdryas

Dee-

fio^ Simia Ccmciara fubbarbata grifea, eminentia pilofa
verricis lonoitudinali. Or-BRCK. her, 99.

(11) Simius Cynocephalus, ad utraniqne aurem magna
Coma. Alp. ^diiypf, 2^8.

'

l. D£EL, I StüIw,
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J.Afdeel. Deeze woont in Afrika zegt Linn.üuSj doch

ly.HooFD.is niet zeer bek'end.

^^'
(12) Geftaarte Aap^ met wyde ruige Ooren ^

Jaahf^s, ^^^^ ^^^^ iange en zeer ruige Staart^ de

Nagelen E/swyze doch die der Duimen rond

aan V end^ '

^

, Deeze Aap , die in Brafil , alwaar hy woont,

Sagouin genoemd wordt , is , volgens den Heer

Brisson 5 zeven en een half Duim lang en

heeft een Staart van elf Duimen, die meteen

digte Vagt van zwartagtig bruin en grysagtig

Hair geringd is. De Ooren zyn rond , lïict

lange witte Hairen omzet. Al het Hair van 't

Lyf is zeer fyn en zagt op 't aanraaken , en

door zyn verfcheide Koleuren maakt het de

Rug , overdwars , met rood en grys beurtlings

gebandeerd. Boven de Neus , tufTchen de Oo-

gen, is een witte Plek. Dit Dier, zegt Lin-

:NiEUS , is hoogmoedig , kan geen ongelyk ver^»

draagen en fchreeuwt byfter luid.

XÏIL (^3) Gejiaarte Aap zonder Baard ^ met neer^^

Oea///»y. hangend Hoofdbair.

iF/^, 3, Dit Aapje, dat, volgens de Afbeelding van

den Heer Edwards hier op Pl. VI. Fig. 3 ge-

bragt, opzittende de hoogte heeft van omtrent

vyf Duimen, is getekend naar een levendig

V— Dier-

{12) Cercopithecus Brafilianus 5, Sagouin. ChVs.Exot

372. T. 372. Raj. Qtéadr,T<;^,ï6o,Cagmm\Vior,'MK^cGK.
^ras. 2Z7' Pet. Gaz.zó. T. fig.^. Klein. Dub.ïi. T.i.

(13) Cercopithecus miniiiins Mexicanus , Capiliiüo ni-

vco,.Edw. ^y, 19 5, Tab, ipf.
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Diertje, 't welk de Graavin van SufFolk hadt^i^ApDEEu

zynde een Wyfje. Het Aangezigt is zwart, iv.Hoota-

doch doorzaaid met kleine witte Hairtjes, wes-^"^^^'

halve 't zelve zig grys vertoont , met een wit-

agtigen kring. De Oogen zyn zwart , zo wel

als de Ooren. Het Hoofdhair, wit en lang,

hangt langs de Schouderen , gelyk de Hairlok-

ken van een Vrouwsperfoon. De Rug is be-

dekt met bruinagtig Hair, dat naar onderen

toe roodagtig of Oranjekleurig wordt. De
Keel is zwart en kaal ; de Staart aan 't end

zwart 5 voor 't overige ros ; de Buik en Pooten

met wit Hair bedekt. De Pooten hebben vyf

Vingeren met fcherpe Nagelen gewapend, als

die der Inkhoornen. Het zonderlingfte in dit

kleine Diertje is, dat het een zagt en fyn Ge-

luid maakt, 't welk veel naar 't zingen van een

Kanary-Vogel zweemt. Het is vlug en maakt

dergelyke kabrioolen als de groote Aapen, en

dit gedaan hebbende loopt het foqityds langs

het Vertrek met een opgeheven Staart , wan-

neer het zeer veel gelykt naar een kleinLeeuwt-

je. Om die reden wordt hetzelve 't kleine

Leeuw-Aapje van Vera Cruz genoemd.

De HeerBRissoNbefchryft, onder den naam

van klein Leeuw-Aapje, een dergelyk Meer-

katje, dat in 't Jaar 1754 uit Brafil gebragt en

aan Madame de Marquifc de Poaipadour ver-

eerd werdt ; doch dit was over 't Lvf peela^tio"

wit, met ros Uaiv om 't Aangezigt en roodag-

tige Pooten.

1, DüEt» I Stuk, C^4}
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STUK,

XIV.
Mthiops.

XV.
Midas,
Pl. VI.

I. Afdeel.(i4) Gefiaarte Aap zonder Baard ^ met ove¥^

IV.HooFD- endftaande witte Hairen op den Kop en een

zvit Maantje aan V Voorhoofd,

Het Lyf is van grootte als de Diana, bruin

5

van onderen wit. De Staart gedekt, van on-

deren vaal De Wenkbraauwen maaken een

wit Maantje, dat dwars ftaat. De bovenfte

Oogleden zyn kaal en wit : de Ooren fcherpag-

tig. Het Dier woont in Ethiopië.

(15) Gekaarte Aap zonder Baard ^ met de bo»

venlip gefpleeten en kaak vierkante Ooren*

Dit kleine zwarte Meerkatje \ 't welk by de

Ingezetenen van Toupinambous in Brafil , Cay

of Ca genoemd wordt , is de kleinfte Soort

der Aapen , zegt Edwards , die ik ooit gezien

heb. De Afbeelding , hier op Plaat VI. Fig.

4 gebragt, heeft ook by hem omtrent de hoog-

te van vyf Duimen. Zy is gemaakt naar zo-

danig een Diertje , 't welk de Graavin van

Lichtfield .bezat , haar gebragt zynde uit de

Wefiindiën. Het beet, zegthy, nictfcherper

dan een Mofch : het was geduiirig in bewce-

ging gelyk de andere Aapen. De Oogen waren

bruin, het Aangezigt van roode Vleefchkoleur:

de Neus byna plat ; de bovenlip als een Haafe-

mond gefpleeten ; de Tanden klein en zeer'

ïvlenfchelyk: de Ooren groot, vierkant, van

brui-

(14^ SImia -iïi^Thiops. Hasselq. Iter. 190.
- (i^) Cercopirhecus tiiger minimus, m<inibiis Bc ^edi»

bus Croceis. Edw. ^t^. 196. T, 196 Cay ^ Brafiiianls

Toupiriamboutiis didus. Raj. Ojiadr, if).
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bnüne Vleefchkqleur :
het Hair tipswyze naar

i. afdfet.;

't Voorhoofd neerdaalende. Het geheele Lyf iv.Hoofd-

was bedekt met zwart zagt Hair; de Staart ten
^'^^^^

minfte eens zo lang als 't Lyf. De Voor- en

Agterpooten geel of Oranje: de Nagels der

Vingeren aan de Voorpooten altemaal Elswyze

fcherp; die aan de Duimen der Agterpooten al-

leen gerond. Ook kon het niets in de Hand

houden , gelyk de andere Aapen.

(16) Geftaarte Aap zonder Baarde met een ge-

[pleeten opgewipte Neus , de Billen bultig. Cynamol*

Deeze Aap , die de groote Aap van Angola^^^*

genoemd wordt , en den naam van Macaquo

voert by de Inwooners van 't Ryk van Congo,

heeft de langte van ruim een Voet ^ van den

Kop tot aan 't begin van den Staart ^ die ook

een Voet lang is 3 en altyd boogswyze gekromd

Itaat. Het poftuur is gelyk dat van een Beer

:

de koleur 5 uit den bruine geelagtig groen ,

doch wit aan den Buik : de Billen zyn kaal.

Hy ftelt by nagtWagtenuit. De Woonplaats

is in Afrika.

(17) Gefiaarte Aap zonder Baard ^ met een xvii

Staart die hyna kan grypen^ eenhruinLig-"^^

haam en zwarte Pooten,

Hy kykt geduurig naar alle kanten om, en

maakt

(16) Simia ^<yyptUca Cauda elonoata , Clunibus tu-

berofis nuclis. Hasselq^. her, 189. Cercopithecus Ango^
Jenfis major. Marcgr. Bmf, 227. Raj. QtPidr. i^-f.

(17) Simia Candara imberbis , Cauda' rubpreheiifiÜ,
Corpore fuico, Pedibus nigris. mês, ^d. Frad. i. T.i»

J. De,ei I Stuk,
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I. AFDEEL.^^^'^kt een Geluid als het Jong van een Kalkoen-

IV. Hoofd. fe Hen, wanneer het Honger heeft. Dit Dier
STUK. woont in Amerika.

Morta. (^^) Gefiaartc Aap zonder Baard , met een

ï^l« ^^* bruinen Bek , het Lyf ScJjarhken rood ^ de

Staart kaal en eenigermaate gefdmhd.

Dit Aapje , gemeenlyk Monkie genaamd . in

Amerika, en ook wel het Doodshoofdje ^ zynde

een zeer klein foort van Meerkatje , is hier

voor ook afgebeeld. In die geftalte zweemthet

merkelyk naar een jong Kindje, doch de Neus

is zeer kort en opgewipt, de Oogen ftaandiep

in 't Hoofd , dat van vooren rond is , naar ag-

teren wat fcherper. De Ooren zyn zeer gelyk

.
aan die van een Mcnfch ; de Nagelen kort en

plat : de Staart is lang , dik en kaal , gelykende

veel naar dfe van Rot. De Buik is ook kaal

,

^ doch aan de Pooten heeft het dun geelagtig

Hair. Het Aangezigt is witagtig ; het end van

de Neus en de omtrek van den Bek byna

zwart ; voorts de Huid zeer rimpelig , 't welk

• het teen zeer leelyk aanzien geeft. Agter op

den Kop heeft het zwartagtig Hair : van vooren

rood Hair, gelyk ook op de Rug, doch het is

daar bleeker rood dan op 't Voorhoofd. Men
kan het noemen V roode Meerkatje met de

Rottenfiaart^ gelyk Brisscj^ doet. Dit Diertje

woont in Amerika.

(19)

(i8^ Cercopithecus Americanus minor, Monkie ó\di\xi.

Seb. Mtif I, p. 52. Tab. XXXUl. F.i.^
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(19) Geflaarte Aap zonder Baard , met een L AfüeëL

lange ruige Staart ^ het Aangezigt ^if^/^g- IV.Hoofo-
STUK,

tig.

De Woonplaats van deeze is niet zeker be- Xix.

kend. Hy verjaagt zyn Vyanden door een yze- '^f^^^^'^'

iyk Gefchreeuw : knarft dikwils als een Krekel,

en blaft, vergramd zynde, als een Hondje,

(ao) Gefiaarte Aap zonder Baard , het Agter-

hoofd uitfleekende ; vier Nagelen der Agter

•

poolen langwerpig.

Dit Meerkatje heeft het Lyf van een Ink- XX*

hoorn 5 uit den graauvven groen , van onderen of
^^^**^^'*'

aan den Buik bleek: de Armen en Beenen zyn

roodagtig Bruin 5 de Staart , met fyn Hair bezet^

is eens zo lang als het Lighaam: de Nagels der

Duimen zyn rond. Het woont in Indie. Men
zou het kunnen noemen het Inkhoorn- Aapje.

(21) Gefiaarte Aap zonder Baard ^ de Beken

Oogleden met lange Bairen^

Dit Diertje, een zeer klein Meerkatje zyn- XXt

de 5 woont in de Philippynfche Eilanden.
S'^^tKhUt

De Heer Linn.süs merkt aan , dat weinig t.-

föorten van Aapen regt befchreeven zyn en dat fchappen

men van de meeden maar een ruuwe kennis
^^ ^^P^^'

heeft. Men weet 5 in 't algemeen , dat het

Die-

(19) Simia Caudara imberbis, Cauda longa hirfuia , fa-

cie fiavefcenre, A/«/. ^d. Frid. II. T. 2.

{?.o) Simia Caudata imberbis, Occipirepromfnulo, Un-
guibus quamor Planrarum obiongis. Mi^s^ ^d. Frid, I.

(21) Cercopithecus LuzodIgus minimus. P&T. Ga%,zïp
Tab. 13, T. II.

1 Deel, 1 Stuk. A ft
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I. Afdeel. Dieren zyn , uit de heete. Landftreeken des Aard*

iv.HooFD- bodems af komftig, die aldaar in 't wild loopen
^^^^* en in menigte voortteelen, en dat zy, in de

Noordelyke deelen van Europa, niet dan te-

gen de Natuur , en beflooten of vaft gehouden

worden , om de Menfchen te vermaaken door

hunne Kuuren en Grimmaflen, Het nabootzen

van allerley Gebaarden en Bedryven der Men-

fchen , de Geilheid en Onreinigheid , zyn , hun-

ne algemeen bekende Eigenfchappen : doch be-

halve die worden zo veel Aardigheden van de-

zelven verhaald , dat men 'er een geheel Boek

mede zou kunnen vol maaken. Ik zal hier al-

leen een kort Begrip geeven van 't gene dien-

aangaande door geloofwaardige Reizigers van

deeze en de voorgaande Eeuw, is waargenomen,

om te dienen tot eene Natuurlyke Hillorie der

Aapen.

Aapenvan lü geen Land van de Wereld, mogelyk,
Afrika,

^yj^ deeze Dieren zo menigvuldig, als in de

Wetlelyke deelen van Afrika, zo Pater Labat

aanmerkt* Men wil , dat zy 'er by troepen van

eenige duizenden te famen woonen , maakende

een foort van Republieken uit , waar in de On-

derhoorigheid zeer wel in agt genomen wordt;,

dat zy in goede order voorttrekken , als onder 't

beiluur van wekere Opperhoofden , die de groot-

ften en denkelyk de oudften zyn ; dat de Wyf-

jes haar Jong onder 't Lyf draagen , zo zy 'er

maar één hebben , doch , zo zy 'er twee heb-

ben , het eene op de Rug ; en dat hunne Ag-

ter-
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terhoede akyd uit de grootften beftaat. Hun- 1. Afdeel.

oe Woon- en Wykplaats is in de Boomen ; waar IV. Hoofd*

van zy de Takken wonderlyk vaft weeten te^^'^^'

houden met hunne Voorpooten niet alleen ,

maar zelfs met hunne Agterpooten , die als Han-

den gevingerd zyn , en fommigen met den Staart,

Om die reden is 't zeer moeijelyk , deeze Die-

ren 5 niet alleen levendig , maar zelfs dood zyn-

de , magtig te worden 5 ten zy men ze met

Schietgeweer in 't Aangezigt weet te treffen;

dewyl zy dan 5 de Takken los laatende om de

Pooten aan de Wond te brengen 5 fomtyds van

boven neder tuimelen : doch het gebeurt niette-

min dat hunne Staart , onder 't vallen , om de

Takken ftrengelt , en dat zy dus hangen blyven

te verrotten of uit te droogen. De Negers wee«

ten naauwlyks raad tegen dit Ongediert , 't welk

met een wonderbaare ftoutheid en behendigheid

hunne Akkers , Moeshoven en Plantagiën , van

Vrugten niet alleen berooft , maar zelfs de Ka-

labafTen in hunne Hutten ledigt en alles daar

vernielt, indien zy niet byzonder zorgvuldig

daar op paffen. Een van de troep Aapen , die

dikwils veertig of vyftig flcrk op den roof uit-

gaat , begeeft zig in de top van een Boom , en

zo dra hy onraad merkt begint hy yzelyk te

fchreeuwen^ waar op zyn Makkers ylings de

wyk neemen in 't Geboomte, daar zy vooral-

le vervolging zyn beveiligd. En 't is wonder-

lyk te zien , hoe vlug en fterk deeze Dieren

zyn: zelfs de Wyfjes, met hun Jong op de

l Deel i. Stuk. Aa 2 Rug
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I.AFDEEL.Rug of aan den Buik, fpringen van tak op tak

^

Iv.HooFD- en fchynen de Aanfchouwers te tarten 3 of 'den

5TÜK.
ggj^ met hun te fleekcn , door de Takken fterk

te flingeren en te fchudden 5 daar zy onbekom-

merd langs henen loopen. Men verhaalt zelfs >

dat zy dikwils Jonge Meisjes, van agt of ne-

gen Jaaren, rooven en met zig in 't Geboom-

te neemen, 't welk niet veilig voor de Men-

fchen te beklimmen is , wegens de Slangen en

ander Venynig Ongedierte 3 dat daar in huisveft.

De Aapen , ondertuflchen , leeven daar mede y

%o 't fchynt, in Vrede; even of deeze beide

Geflagten van Dieren door de Natuur waren

voortgebragt ^ om tot befchadiging van ^t Menfch-

dom famen te fpannen^

Uit hoofde van dit alles haaten de Negers

de Aapen als de Peft, en kunnen niet begrypen»

©m wat reden de Europeaanen hun die afkoo-

pen en als iets raars mede neem^n. 't Is ge-

. beurd , zegt men , dat zy ^ denkende dat dit Ge-

dierte om zyn kwaad doen by hun gewild was,.

• Rotten vingen en die aan de Kantooren bragten^

Zy weeten naamelyk, fomtyds door lift de Aap-

pen te betrappen y en dit is geen wonder 5 in een

Land daar deeze Dieren zo menigvuldig zyn.

Ook kan men , indien een Moer doodgefchooten

wordt 5 de Jongen zeer gemakkelyk krygen , en

die tam opvoeden , als wanneer zy zeer leer-

zaam zyn ; doch oud wordende openbaart zig

derzclver kwaadaartigheid eerkngv Het Vleefeh

der Aapen is voor dien Landaard een Lekker-
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ny^ en men verhaalt ^ datfommigeEuropeaanenr. Afdeel,

daar ook niet vies- van zyn. IV.Hoofd-

Volgens het Berigt van Bosman en anderen,
^^^^*

is de verfcheidcnheid der Aapen , in die deelen denhLden!"

van Afrika, zeer groot: men telt 'er, aan de

Goud-Kuft alleen, wel vyftig Soorten; doch

het wordt verzekerd , dat die van ééne Soort

zig altyd by malkander houden. Atkins ge-

tuigt , dat het reizen langs deezc Kuft , te Lan-

de , zeer gevaarlyk is wegens de menigte van

Aapen, die den Voorbyganger aanpakken, als

zy hem alleen zien , wanneerliy geen andere toe-

vlugt dan in 't Water heeft, daar de Aapen

zeer voor vreezen. Dit zullen denkelyk de Ba^

viaanen of een groot foort van Aapen zyn , die

de Vrouwsperfoonen , zo zy 'er by kunnen ko-

men, nooit ongemoeid laaten, Aan de Rivier

van Gambra vindt men roode ^n blaauwe Aa-

pen , doch de gemeenden , zegt men , zyn bleek

Muisvaal of grys van kolcur en van grootte by-

wz als een Menfch. Aan de Rivier van Sene^

gal zyn veele Meerkatten , waar onder een zeer

kleine Soort , die den naam heeft van Huilers

of Kryters , om dat zy een Geluid maaken , dat

naar 't kryten van een Kind gelykt. Ook zyn

'er een menigte van witte , gevlakte en van ver-

fcheiderley koleuren , met Baarden en zonder

Baarden , ibmmigen zeer fraay , anderen byfter

leelyk en zelfs afgryslyk om aan te zien; doch

onder dezelven , zegt le Maire , was 'er gee-

ne zonder Staart.

i Deel. I. Stuk, A a 3 De
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I. Apdëel. Ds Naturalift Ba^fiel verhaalt 5 dat in de

IV.Hoofd. Bollchen van Muyomba en 't Ryk van Loango,
*^^^'

aan de ^thiopifche Zee , twee vSooiten van zul-

ke Wangedrochten zyn 5 waar van men de groot-

Hen Pongos 5 de kleinften Enjokos noemt. De
eerden gelyken veel naar een Menfch, doch

zyn veel zwaarlyvigcr naar hunne grootte ; met

holle Oogen. De Handen, Ooren en 't Aan-

gezigt 5 zyn kaal ; maar aan de Oogleden flaan lan-

ge Hairen. Voor 't overige is het Lighaam

ruig, doch .niet dik van Hair, dat een bruine

koleur heeft. Het eenigfle zegt hy, waarin

ze van 't Menfchelyk poftuur verfchillen, is,

dat hunne Bccnen geen Kuiten hebben. Zy
loopen regt op, houdende met hunne Hand hec

Hair van den Hals vaft. De Verblyfplaats van

'deeze Dieren is in de Boffchen, alwaar zy op

de Boomen flaapen, onder een foort van Dak,

door hun gemaakt , 't welk tot befchutting voor

den Regen dient. Hun Voedzel zyn Vrugten of

wilde Nooten ; nimmer eetcn zy Vleefch. De
Negers, door de BolTchen trekkende, ontflee-

ken daar 's nagts groote Vuuren, en, als zy 's

morgens weg gaan , merken zy , dat de Pongos

rondom dit Vuur gaan zitten , tot dat het uit-

gaat; hebbende 't overleg niet, zo 't fchynt,

om het aan brand te houden. Somwylen gaan

zy Troepswyze en vallen op de Negers aan ^

. ja zelfs op de Olyphanten , die zy zodanig plaa-

gen, dat deeze Dieren, al fchreeuwende , de

vlugt neemen. Als een deezer Aapen flerft,

dek-
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dekken de anderen het Lyf met Takken enpia-i, afdeel-

deren toe. Men wil, dat~tien~Man-4^aüwIyksiv.HootD.

inslaat zouden zyn om zig van één deezer Die-
^'^^^*

ren magtig te maaken; zo dat men de Ouden

nooit levendig vangt. Waarfchynlyk zal dit de

Sater of eerde Soort der Aapen van Linn^xts ,

hier voor befchreeven en afgebeeld , of de

Bofch-Menfch 5 zyn,

Aan de Kaap van Goede Hope is een groot ge- ï-»^i>ïi^'v1

tal van Aapen , gelyk in de andere deelen van ^
^^^^'

Afrika. Men kentze daar voornaamelyk aan de

Schade , welke zy de Vrugttuinen en Moesho-

ven toebrengen door het fteelen van de Vrug-

ten. Dit doen zy op ecne wonderlyk knap-

handige manier en zo behendig, dat men ze

naauwlyks ooit betrappen kan. Terwyl eenige

van den Troep in den Tuin zyn , rangeeren zig

anderen op een ry , daar buiten , tot aan hunne

Wykplaats in de BoITchen en WildernifTen.

ISÏaar maate , nu , dat de voorden de Vrugten

plukken, geeven zy ze aan anderen over, en

dus gaat het gefloolene uit de eene hand

in de andere , tot dat het aan den laatften

komt , die het alles byeen verzamelt. Dit alles

gefchiedt in de grootfte flilte , en 'er flaan ee-

nigen op de Wagt, die, zo dra zy Onraad ver-

neemen, de anderen waarfchouwen door zeker

Geluid , dat tot een Sein dient om afte trekken.

Dan begeeven zy zig zeer fpoedig op de vlugt,

doch in goede orde ; de Jongen klimmen op de

Schouders der Ouden , en die Aftogt is zeer

Deel, i Stuk» Aa 4 ver-



37Ö Beschryvino
j^^^Pj)E.j.L,vermaakclyk te befchouwen ; inderdaad , ge-

ïv.HooFD'loof ik, voorden Eigenaar van den Tuin ! Men
$TüK. onderftelt , dat het verzuim hunner Schildwag-

ten niet ongeflraft blyft ; want zo het gebeurd

is, dat 'er een gevangen of gedood werdt 3

hoort men ze veel geraas onder elkander maa-

ken op den Aftogt , en vindt fomtyds verfchei-

dene , aan Hukken gefcheurd , langs den Weg.

De Europeaanen , aan de Kaap , maaken dikwils

de Jongen tam , en hebben 'er dan gelyken

dienft van, als van Honden.

Potferyën Volgens 't Verhaal van de Bruin, in zyne

ècx Aapen.j^ei2:e door Egypte, vindt men, onder andere

Byzonderheden , te Cairo een groote menigte

Aapen, die op verfcheiderley Kuuren en Potfe-

ryën 'zyn afgeregt. Zy worden derwaards ge-

bragt door Mooren, die met de Karavaanen van

; Mocha komen, en de koft winnen met de PeU

grims op de Reize te vermaaken. Alzo de

Mooren natuurlyk groote Snaaken zyn , endaar-

om met de Aapen zeer wel weeten om te gaan,

zo verdubbelt dit de aardigheid. Men zou 'er

,

indien 't de moeite waardig was , duizenderley

Kuuren van befchryven kunnen ; doch tot één

Gevalletje, 't welk in der daad zeer grappig

was, zal ik my bepaalen. Op zekeren dag,

zegt de Reiziger, wanneer wy by den Konful

ToRELLi aan Tafel zaten , viel ons Gefprek op

de behendigheid der Aapen en Valken, Hier

op vatte onze Tolk het woord , en zeid' darhy

cea Arabier k:ende die een Aap hadt, wien^

weer-
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weergaa 'er niet ware in behendigheid. Deezei.ApDEEL.

Aap hadt, als zyn Meefter uitging , de gewoon- iv.Hoofd-

te 5 om in de Keuken de Wagt te houden in 't^"^^^^'

hoekje van den Haard , op dat de Valken' niets

kaapen mogten. Die Vogels, naamelyk, zyn

te Kairo zeer menigvuldig, en vergaderen zig

troepswyze op de Daken der Huizen , alwaar

zy akyd loeren , of 'er ook een goede brok

voor hun te bekomen zy. De Schoorfteenen,

nu , zyn zeer wyd en laag , waar door het hun

niet moeijelyk valt , iets van den Haard weg te

haaien, 't Gebeurde op zekeren Dag , dat de

Arabier een ftuk Vleeich in een Pot op 't Vuur

te kooken had>gezet , en, uitgegaan zynde,

lang weg bleef, zo dat het Vleefch bloot lag.

Een Valk, die boven op den Schoorfteen zat,

dit ziende , waagde het , daar op neer te val-

len , en voerde het ftuk Vleefch naar boven.

De Aap was hier over zeer bedrukt, en, 'tzy

dat hy. redeneerde over de Straf, welke hy van

zyn Mecfter te vv^agten hadt , wegens zyn on-

agtzaamheid , of dat hy den Valk een pots wil-

de fpeelen : immers hy kroop in den Pot , de-

wyl het Vuur byna uit was, met zyn kaale Bil-

len om hoog : denkende mogelyk dat de Valk

die wederom voor een ftuk Vleefch zou aan-

zien. Inderdaad , dit gebeurde : de Vogel

viel weder neer, en , zo als hy zyne Klaauvrcn

daar in wilde flaan, draalde de Aan zig om,
vattende den Valk by den Hals, dien hy dood-

de , plukte en in den Pot ftak. De Meefter

1, Deel. i, Stlx. Aa V t'hUlS
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I.AFDEEL.t'huis komende, en het Eeten niet gereed vin-

iv.HooFD- dende, keek den Aap zeer toornig aan> 'doch
STUK f

deeze wift , door fpringen en gebaarden , van 't

Voorval kennis te geeven aan zyn Meefler , die

toen niet nalaaten kon daar over hartelyk te

lachen.

A^^j, Doch in Afrika niet alleen , maar ook in de

in Ooftin-indiën, vindt men een menigte van Aapen;

hoewel gemeenlyk zo groot noch zo boosaartig

niet. Aan de Rivieren van Siam zyn 'er een

groot getal, die door hunne Potferyën alleen-

•

lyk de Voorbygangers fchynen te willen ver-

maaken. Op Java, Borneo, Ceylon en de an-

dere Eilanden van Ooftindie , zyn veelerley

foort van Baviaanen, Aapen en Meerkatten. De

Ambaffadeur van den Czaar , te Peking in Chi-

na zynde ^ kwamen 'er verfcheide Landloopers

met Aapen , die wonder kondig waren afgeregt

en dingen deeden , waar over men verfteld

moeft liaan. Onder anderen haalde de Aap>

uit een Korf , die met Kleederen van veeler-

ley Koleur gevuld was , zulk een Kleed , als zyn

Meefler hem beval, en trok het aan, bedrie-

gende zig nooit in de Koleur ; waar na hy Grim-

maffen maakte met dat Gewaad overeenkom-

llig, en vervolgens op den Grond of op de

Koord danfte, tot groot genoegen der Aan-

fchouweren.

7orgvu!. De zorgvuldigheid , welke deeze Beeften

ShmtiDg hebben tot befchutting van elkander, is byuit-

van elkaiifA^k ^root. Men kan 'er van oordeelen uit het
^^^-

Ver.
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Verhaal van den Baron Tavernier , in zynen i.Afdeel.

Reistogt door Indie. Van Jgra komende , iv. Hoofd-

33 zegt hy 5 met het Opperhoofd der Engel- ^"^^^^

35 fchen, die -te rug keerde naar Suratte, pas-

3, feerden wy , vier of vyf Mylen van Amena^

35 had een klein Bofch , van zulke Boomen die

55 men Mangas noemt : daar zagen wy een me-

, 3, nigte van groote Aapen , Mannetjes en Wyf-

35 jes 3 en verfcheide deezer laatften hielden

55 haare Jongen in de Armen. Wy zaten elk

55 in onze Karos 5 en het Engclfch Opperhoofd

35 deedt de zyne flif houden, om my te zeg-

55 gen 5 dat hy een keurlyke Snaphaan hadt en

jj weetende dat ik zeer net kon mikken, zo

35 verzogt hy my daar van de Proef te neemen

3, op een van deeze Aapen. Onder myne Die-

35 naars was een natuurlyke Inboorling van het

3, Land 5 die my een teken gaf, van zulks niet

5, te waagen. Ik tragtte het derhalve dien Heer

.5 af te raaden , doch vrugteloos. Hy nam zelf

35 den Snaphaan , en doodde met éénen Schoot

35 een Wyfjes-Aap 5 die tuflchen twee Takken

55 uitgcftrekt bleef leggen 5 laatende haare Jon-

35 gen op den Grond vallen. Op 't oogenblik

35 zagen wy gebeuren ; 't geen myn Lakey ge-

35 vreesd hadt. Alle de Aapen 5 die op deeze

35 Boomen waren 5 meer dan zeftig in 't getal,

35 kwamen vol woede om laag 5 en vielen aan

35 op de Karos van 't Opperhoofd , dien zy bui-

3, ten twyfel om hals zouden gebragt hebben

,

35 indien men niet fchicl^k de* Portieren bad

1. Deel. i Stuk. 3, tOC-
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LAfdeeloj toegedaan en alle onze Dienaars gebruikt om
ïV.HooFD. 55 ze weg te jaagen. Zy vielen, wel is waar,
^^^^*

55 niet op myne Karos aan, doch ik ontftelde

55 niettemin door de verwoedheid van deeze

3, Dieren, die groot en Iterk waren, enzoda-

„ nig vergramd , dat zy ons byna een Uur

„ gaans vervolgden.

^f^^l^^jf^^ In Zuid-Amerika en de Weftindiën ontbreekt •

het ook niet aan veelerley foort van Aapen.

Die der Antillifche of Voor-Eilanden van Ame-

rika hebben, zegt Pater le Comte, een by-

zondere Eigenfchap, om de genen te kennen,

die hun kwaad doen , en orrt , wanneer zy wor-

den aangerand , elkander te hulp te komen en

te befchermen. Als men ze nadert, zo voe-

gen zy zig altemaal by een , beginnen te

fchreeuwen , en maaken een afgryslyk geweld ,

fmytende met dorre Takken, die zy van de

Boomen afbreeken. Daar zyn *er, die hun ge-

voeg doen in. hunne Pooten, èn de Vuiligheid

de Aanvalleren naar 't Hoofd werpen. Zy ver-

laaten elkander nooit, fpnngende zo gezwind

uit den eenen in den anderen Boom over, dat

men 'er naauwlyks 't Oog op houden kan , en

hoe roekeloos dit in 't werk gaat, ziet men 'er

geen op den Grond vallen , dewyl zy altyd , met

de Pooten of den Staart, aan den een of ande-

ren Tak blyven hangen. Zo wanneer een van

hunne Troep gekwetft is, vergaderen zy rond-

om denzelven , en fteeken hunne Vingers in de

Wonde, als of zy de diepte daar van peilen

wil-



VAN DE Aaï>EN. 381

wilden. Zo 'er veel Bloeds uitloopt j houden i. Afdeeu

zy dezelve geflooten, terwyl anderen eenigeiv.HooFD^^

Bladen aanbrengen, die zy kaauwen en behen- ^"^^^t

dig in de Opening fleeken. De Wyfjes draa-

gen haare Jongen op gelyke manier 5 als de Ne-

gerinnen haare Kinderen draagen. Deeze Jon-

gen houden zig op de Rug van de Moer , zy

omhelzen derzelver Hals, boven de Schouders,

met de Voorpooten , en met de Agterpooten

vatten zy ze om den Middel. Als de Ouden

aan het Jong ^ de pram geeven willen, neemen

zy hetzelve in de Armen , en laaten hetzuigen^

gelyk de Vrouwen.

Zonderling is het middel, 't welk deeze Die-

ren gebruiken om over eene Rivier te komen,

gelyk de gemelde Schryver zegt, dat hem voor

Waarheid is verhaald. Zy verzamelen , ten

dien einde , in zeker getal , en neemen elkander

by de Staart, waar door zy een foort van Ke-

ten maaken. De voorde fpringt uit al zyn

magt, en, door de anderen geholpen , komthy

eindelyk over 't Water , wanneer hy zig aan de

Stam van een Boom vaft houdt, en de anderen

voort trekt , tot dat zy altemaal behouden aao

den overkant gekomen zyn.

Hoe veel fchade de Indiaanen ook van de

Aapen hebben , zy weeten 'er ook zig tot hun

gemak en voordeel van te bedienen, 't Ge-

beurt fomtyds , wanneer de Boomen , die in '£

'wild groeijen, met Vrugten belaaden zyn, dat

zy eenigen der onderde Takken beladen met

i.DEEt. iStux, Vrug*
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I^^PPggL.Vrugten afbreeken, en die op zekere wyze m
IV.Hoofd- de Aarde fteeken, even of 't uit joks gefchied,

STUK.
jg^ gaande dan w^eg. De Aapen , die zulks

naauwkeurig afgekeeken hebben ^ klimmen , niet

lang daar na 3 in die zelfde Boomen , en pluk-

ken 'er, tot boven toe, al de Vrugt af, die

zy met de Takken in den Grond planten , op

gelyke manier , als zy het de Menfchen hebben

zien doen. Als het avond geworden is, haaien

de Indiaanen deeze Vrugten , en dit maakt dat zy

de Kokos-Nooten , by voorbeeld , bekomen uit

de toppen der Boomen, die zy niet, dan met

veel moeite en gevaar, zouden kunnen beklau-

teren.

,. . Die zelfde drift , om de Menfchen te v/illen
Manier om
ile Aapen nabootfeo , heeft de Indiaanen middelen aan de
%e vangeo.

^^^^^ gegeven 5 om ook oude Aapen magtig te

worden. Sommigen draagen Koppen met Wa-

ter of Honig; daar zy, in 't gêzigt der Aapen,

hun Aangezigt mede beftryken , en zetten dan,

in plaats van dien , Koppen met Lym onder de

Boomen neer. De Aappn komen, zo dra de

Menfchen vertrokken zyn , by die Koppen

,

om het zelfde te doen , maar maaken zig blind,

zo dat zy niet vlugten kunnen. Anderen trek-

ken , als of zy 'er mede fpeelden , verfcheide

maal Laarzen aan en uit, laatende kleine Laarsjes

leggeujdie de Aapen vervolgens aan hunne Pooten

doen , en dan zyn zy tot loopen onbekwaam.

• Somtyds neemt men ook wel een Spiegel mede,

en bekykt zig daar in verfcheide maaien , laa-

ten-
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tende 'er een leggen, die met Veeren is , zoï.Afdeeu

dat de Aap, die denzelven opvat, met zyne IV.Hoofd-

Voorpooten vaft geklemd raakt , als in een^^^^*

Voet-Angel. Meer dergelyke manieren zyn 'er,

.om zig van deeze Dieren meefter te maaken;

doch de gemeende is , dat men een Moer fchiet,

die Jongen by zig heeft, en zulks is de befte;

v^ant de oude Aapen zyn fomtyds ontembaar

wild en boosaartig. Men kan de Jongen , be-

halven Kruid, Koorn en Boomvrugten, dat

hunne gewoone Spyze is , ook tot het eeten van

Vleefch en Vifch , ja tot het drinken van Wyn
en fterken Drank gewennen , zodanig dat zy 'er

op verflingerd worden.

5, Op het Eiland van St. KriftofFel , zegt Pa- De Jagt

„ ter Labat in zyne Weftindifche Reizen ,^^' ^"^^^

3, hadden wy een DivertifTement 't geen ik niet

,5 verwagtte ; naamelyk de Jagt der Aapen te

,5 zien. Men hadt een menigte Rieten .ge-

3, plant , op een plaats daar deeze Dieren ge-

35 woon waren te komen, en wy verftaken ons,

,3 omtrent een Uur voor 't ondergaan van de

„ Zon, zo dat wy die plaats befchouwen kon-

53 den. Niet lang waren wy 'er geweell, of ,

33 zagen een grooten Aap te voorfchyn komen

35 uit het Kreupelbofch 3 die eerft aan alle kan-

33 ten rond keek en toen op een Boom klom

,

33 om te zien 3 of ook ergens Onraad ware.

33 Eindelyk gaf hy een fchreeuw3 waar op in

53 een oogenblik meer dan honderd Stemmen

„ antwoordden , en , onmiddelyk daar na , za-

I, DfiELt I Stuk, 3, geu
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I.A.FDEEL.55 gen wy een geheele troep Aapen 5 van vet-

IV.HooFD' „ fcheiderley grootte , die alierley kabrioolen
*^^^* „ maakende zig begaven op het fluk Lands,

55 daar zy de Rieten , met alle man , uit den

35 Grond begonnen te haaien 5 en zig daar me-

3) de te belaaden. Eenigen namen 'er vier of

3, vyf ftuks ^ welken zy op eenen Schouder lei-

3, den 3 gaande daarmede, al huppelende op

9, de Agterpooten, heen; anderen namen 'er

33 een in den Bek , en maakten dus een menig*

33 te Potferyën. Toen wy hun bedryf naar

33 genoegen befchouwd hadden, fchooten wy

35 met onze Snaphaanen onder den hoop, en

3, doodden 'er vier , waar onder een Wyfje was,

3, 't welk haar Jong op de Rug hadt , dat haar

33 niet verliet, houdende de Moer om den Hals

3, vaft. Wy namen het met ons, enhetwierdt

3, het alleraardigfte Diertje , dat men zou kun-

3, nen wenfchen.

2onderlin- ,, By gelegenheid van dit kleine Aapje, (ver-

Kuwenr ?^ ^^^g^ ^^^^^' Labat) moet ik een zonderling

33 Avontuur verhaalen , 't welk Pater Cabasson

3, gebeerd is. Hy hadt dit Diertje opgevoed

3, en het kreeg zulk een genegenheid voor zy-

3, nen Weldoender , dat het hem overal na-

3, volgde. Men moefl het derhalve , zo menig-

3, maal als de Pater te Kerk ging , zorgvuldig

3, opfluiten ; want hy maakte het aan geen Ket-

3, ting vaft. Op zekeren tyd wilde het Geval,

35 dat de Aap, zonder dat men 't merkte, in

^3 de Kerk gefloopen ware , daar hy zig boven

3y op
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^ öp den Predikftoel verborg en fchuil hieldt , i. Afdeel»

55 tot dat zyn Meefter begon tepreekèn: toen IV.Hoofd*

55 ging hy op de kant van het Paviljoen zitten,
*™^'

55 en de Gebaarden ziende 5 welken de Prieftei*

55 maakte 5 bootfte hy die aanftonds naa , mee

55 zodanige Grimmaffen en Poftuuren , dat ieder-

55 een begon te grimlachen. De Pater 5 wien

55 de reden van die bev/eeging onbewuft was>

55 berispte in 't eerft zyne Toehoorders met re-

55 delyke gemaatigdheid; maar 5 ziende dat het

55 lachen toenam 5 in plaats van te verminde-

55 ren, en in veden tot Gefchatet overfloeg^

53 ontftak hy in een heilige Gramfchap, enbe-

55 gon hevig uic te vaaren tegen het weinig

55 Ontzag 5 dat de Gemeente toonde voör Gods

55 Woord. By die gelegenheid waren de be-

55 weegingen zyner Armen fterker dan gewoon-

55 lyk5 en tevens vermeerderden de Grimmas*

55 fen van den Aap zodanig, dat de gantfche

55 Vergadering zig niet onthouden kon , luid-

55 keels te lachen. Eindelyk wees iemand den

55 Priefter eens op te zien 5 wat 'er boven zyn

55 Hoofd gebeurde 5 en hy hadt zo dra den Aap

55 aldaa» niet befpeurd 5 of hy begon mede har-

55 telyk te lachen 5 en 5 dewyl 'er geen Mid-

55 del was om het Dier te vatten , zo verkoos

55 hy zyne Predikatie af te breeken 5 atezelfniec

55 in ftaat zynde om die te vervolgen 5 noch

55 zyne Gemeente tot een aandagtig Gehoor.

Thans gaa ik tot de Ontleedkundige Befchry- Onrleed-

ving der Aapen over; waar omtrent de Autheu-!^*J"^^?^^^*

ï,r>£Eu iSiuK^ Bb ren
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I. AFDEEL.ren grootelyks verfchillen. Aristoteles, Pli-

Iv.HooFD . Nius en Galenus zeggen, datderzelverinwen-
sTViu

, ^jg^ deelen volmaaktelyk met die van den Menfch

overeenkomflig zyn. Anderen, in tegendeel,

verzekeren , dac , hoe gelyk de Aapen uitwendig

aan de Menfchelyke gedaante zyn, zy inwen-

dig zo zeer daar van verfchillen , dat men naauw-

lyks onder de Viervoetige Dieren één vindt,

welks Ingewanden minder naar die van den

Menfch gèlyken. Miflchien zullen zy een

ander Soort van Aapen bedoelen dan de eerllen.

Immers wy hebben gezien dat de Bofch-Menfch,

die van fommigen ook onder de Aapen geteld

is geworden, de Ingewanden met die van den

Menfch weinig verfchillende heeft. De Fran-

fche Akademiften , die vier kleine Aapen of

Meerkatten, geopend hebben, merken aan ('-^3,

dat 'er meer andere. Dieren zyn, welker Inge-

wanden zo veel naar die van den Menfch gèly-

ken als in hunne Aapen, dan 'er zyn, die uit-

wendig zo veel , als deeze Aapen , overeenko-

men met de Menfchelyke gedaante.

Blasius, 't is waar, heeft een volkomene

Ontleedkunde uitgegeven van dit Dier , en in de

Verzamelingen der Natuur-Onderzoekercn van

Duitfchland vindt men 'er eene , die veel

minder uitvoerig is ; doch ik zal hier alleen by-

brengen 't gene ons van de gemelde Akademis-

ten

(*) Descript, ^natom. de deux Sapajous O* deux a»^
trei Giicnons, dans les Ouyrages adoptéz» Tom.I»
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ten onden'igt wordt. Zy geeven eerfl een uit.i.ApDÊEÊ.

wendige Befchryving van hunne vier Aapen
, IV Hootö*

die niet meer dan veertien Duimen lang waren ^"^^^^

van den top des Hoofds tot aan het begin van

de Staart , welker langte was twintig Duimen.

Drie derzelven 5 dat Mannetjes waren, hadden

het Aangezigt plat; de vierde, een Wyfje,

was lang van Snoet, omtrent gelyk de Bolog-

neefche Hondjes.

Deeze Meerkatjes , zeggen zy , verfchilden UirwencUg^

weinig dan in de koleur van 't Hair , en kwa- ^«^aante

drs Lig«
men nog in verfcheide andere Omftandigheden haams*

overeen , die gemeen zyn aan byna alle Aapen.

I. Zy hadden Hairtjes aan ieder Ooglid , 't welk

Arisïoteles aangemerkt heeft den Aap byzon-

der eigen te zyn , onder de Viervoetige Dieren

:

doch deeze Ooghairtjes waren, gelyk die Schry*

ver ook zegt , zo fyn , dat men ze naauwlyks kon

zien. 1. In ieder Onderkaak vondtmen weder- -
>

zyds een Zak of Beurs, waar in deeze Dieren
. ,^

gewoon zyn te bergen 'c geen zy bewaaren wih

len. 3. De Tanden waren wit, en aan Men-

fchen Tanden gelyk, uitgenomen de Hoektan-

den, welken zy zeer lang hadden in de beide

Kaaken, doch zonder punten, en niet van de

Snytanden verfchillende , dan door hunne fmal*

heid en langte. 4. De Voor- en Agterpcotei

waren , gelyk in meeft alle Viervoetige Diereé,

aan 't end gelyk aan elkander ; zynde de Vin-

geren der Voeten zo lang als die der Handen;

i. DfiEL, X stvk, B b 2 't well;
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I; AFDEEL.'t welk in den Menfch geen plaats heeft, wiens
,

ïv.HooFD*Toonen twee derden korter dan de Vingeren
STUK.

2yn. De Agterpooten deezer Aapen zweemden

zelfs meer naar Menfchen Handen dan de Voor-

pooten, wegens het maakzel van den Grooten

Toon 5 die naar een Duim gdeek, zynde kleia

en verafflaande van den eerden Vinger ; daar,

in tegendeel 5 aan de Voorpooten of Handen

deezer Dieren de Duim zo kort was, en zo

digt tegen den voorften Vinger aan gevoegd,

dat hy byna onnut fcheen te zyn. 5, In de

drie Mannetjes Aapen waren de Deelen der

Voortteeling daar in van den Menfch verfchil-

lende , dat de Teftikels in een kreuk van de

Liefch verborgen zaten'. Een hunner hadt wel

een Balzakje, doch dit was zodanig opgekrornr

pen , dat men 'er uitwendig niets van kon zien.

6. De Huid zat aan de Billen zeer vaft gekleefd.

Gefteldheid Omtrent de gefteldheid der Ingewanden werdt,

w«ideii!' ^y '^ openen vanden^Buik, het volgende waar-

genomen. De Ringen van het Buikvlies waren

doorloopende Gaten , even als in de Honden.

Het Net verfchilde ook van dat der Menfchen

in veele opzigten. Het was niet op zo veel

plaatfen aan den Karteldarm gehegt, en hadt

een andere aanhegting , welke het in ons niet

heeft, naamelyk met de Spieren van den On-

derbuik , door tufrchenkomfte van het Buikvlies,

maakende aldaar een Band. Bovendien was het

ved grooter dan gewoonlyk in den Menfch,
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bedekkende de Darmen niet alleen , maar die
[. Afd&kl.

zelfs van onderen omwindende, gelyk in ver- iv.Hoofü-

fcheide andere Beeften , voornaamelyk die hard
^'^^^'

loopen en met veel vlugheid fpringen ; 't welk

de Natuur dus fchynt gefchikt te hebben , om
derzelver Ingewanden voor harde Schokken te

befchuttcn. De Vliezen, egter, waren digt, gcr

lyk in den Menfch , niet Netswyze open , ge-^

lyk in veele Beeften.

De Lever, die een der voornaamfte Inge- De lever

wanden is, hadt vyf Lobben, even als in de^j^J^

'

Honden , te wecten twee ter regter , twee ter

flinker zyde , en een vyfde , nog gefplceten zyn-

de in twee Bladen. In een der Aapen was de

zelfftandi^heid van de Lever met veel bruine

Hippen gevlakt, en zeskantig van gedaante ,

gelyk men ze dikwils in de Beeften en nooit in

de Menfchen vindt. Het Galblaasje, gehegt

aan de voorfte der tw^ee Lobben van de regter

Zyde, was een Duim lang en half zo breed

;

het gaf een dikke Buis uit, die onmiddelyk on-

der den Uitloop der Maag ingeplant werdt, ont-

vangende bevoorens , uit de Lever, niet één

Kanaal, gelyk in den Menfch, maar drie, de-

v/elken een groot end wegs , met haare Takmaa-

kingen, zig onder het Vlies uitwendig zigtbaar

vertoonden.

De Maag hadt haaren Uitgang of regter, DeM^ag
veel laager dan den flinker Mond, en zeer wyd. ^" ^^"'"^"^

De Darmen waren ni't gelyker aan die van den

Menfch, dan de andere Ingewanden, en byna

Xdkku xstuk, Bb 3 allen
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I. Afderl. ^1^^^ ^^^^ dik. Hunne langte was 5 in twee dee»

IV.HooFD-zer Aapen, vyf Voet en twee Duimen in 't ge-

«tüK. {^eel, in de twee anderen agt Voeten. Dé
Krinkeldarm was naar evenredigheid veel korter

dan in den Menfch : de Blinde Darm hadt geen

Aanhangzel : hy was zeer groot , hebbende de

langte van twee en een half Duim, en dewyd-

te van één Duim, aan zyn begin : hy liep fcherp

toe en was met drie Banden verfterkt. De Kar-

telcjarm hadt zyne Celletjes als gewoonlyk ,

maar was niet krom geboogen , loopende geheel

regt : men vondt 'er zelfs een foort van Blaadjes

in, gelyk in den Vogel ftruis zyn waargenomen,

welken zig dwars uitftrekten, eindigende aan

• de Banden, die volgens de langte van deezen

Darm loopen : zyn wydte was één , de langte

dertien Duimen.

De Milt
^^ Milt, tegen de Maag aan gelegen als in

Alvieci. den Menfch , hadt in één Aap de gedaante van 't

Hart, zo als hetzelve op de Wapenfchilden af-

gebeeld wordt; zynde op 'tbreedfteeen Duim,

Het Alvlees , wel in figuur aan dat van den

Menfch gelyk , hadt een geheel andere aanheg-

fcing en inplanting : want het was ftyf vaft aan

de Milt, en de uitloop van deszelfs Kanaal in

het Gedarmte was , van den uitloop der Gal-:

buis in hetzelve , bykans twee Duimen af. De
gedaante en plaatzing der Nieren was niet min-

der ongewoon. Zy waren rond enplatagtig, en

veel ongelyker van hoogte dan in ons; de reg-'

ter naamelyk ftondl wel de helft zyner 'breed->

.. : • -.: . .te
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te laager dan de flinker. Zy hadden een drie- t. Afdeel,

hoekige figuur; een helder roode koleur: hetlv.HooFD-

Zwarte Gals doosje was wit en zeer zigtbaar,
^'^^^*

om dat de Nieren gantfch van Vet ontbloot

waren.

Arisïoteles zegt , dat de Deelen der Voort- ^^ deekn

1- IA T i TT ,
der voort.

teelmg van den Aap naar die van den Hond ge> teeling.

lyken : doch de Franfche Akademiflen hebben-

ze 5 in deeze Aapen ^ zo wel daar van y als van

die der Menfchen, vcrfchillende bevonden. In -^

de Mannetjes hadt de Schaft geen Been als in

den Hond 5 en de Ballen waren van een zonder-

.

linge langwerpige figuur, zyndc niet meer dan

ééne Linie breed, op de langte van agt Liniën.

In één deezer Aapen, in tegendeel, vondtmen

ze byna volmaakt rond, vervat zynde in een

Balzakje, 't welk ze digt omvatte, tegen den

Wortel van de Roede aan. In het V^^yfje wa-

ren de Deelen der Voortteeling , in fommige

opzigten , aan die der Teeven , in anderen aan

die der Vrouwen gelyk. De uitwendige ope- .

ning der Scheede , naamelyk , was rond en naauw^

gelyk in de meefte Beeften en zonder Wateriel-

letjes; doch zy hadt een Kittelaar, die zeer

groot en zigtbaar was , beflaande uit twee Pees-

agtige en Spongieufe Banden, door een flerk

Vlies aan één gehegt , en daar zy , ter langté

van omtrent een Duim^ famengevoegd waren ^'

met dergelyk een Vlies omwonden , hebbende

aan 't end een Hoofdje als de Schaft. Dezelf-

ftandigheid van deeze Banden was zo yl, dat

I, Dkel, I Stuk. Bb 4 zy
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I. AFDEEL.zy aanftonds ui tzwollen 5 wanneer men blies in

Iv.HooFD-'t geweefzel der Aderen en Sladaderen , dat

STUK. ^p ^Iq plaats zeer zigtbaar was 3 loopende langs

den Kittelaar ten einde uii (*). Voor 't overi-
*

ge kwamen de Deelen der Voortteeling , in dit

Aapje, met die der Vrouwen overeen, en het.

hadt ook dergelyke Borften, zo ten opzigt van

de plaatzing, als van het Klieragtig famenftel

en de Tepel,

DeBorft. By het openen van de holligheid der Borft,

werdt doorgaans een groote veelheid Waters

daar in verfpreid gevonden. De Borftklier was

zeer groot. De Long hadt zeven Lobben, drie

ter regter en drie ter flinker zyde^ de zevende

in de verdubbeling der Vliezen van het Middel-

fchot vervat, als in de meelle Beeften. Dit

maakt nog een kennelyk onderfcheid tuflchen

de inwendige deelen van den Aap en die van den

Menfch, wiens Long, op 't allermeefte, niet

meer dan vyf , gemeenlyk vier en dikwils maar

twee Lobben heeft. Vesaliüs bekent, dathy

nooit in den Menfch die vyfde Lob gezien heeft,

welke hy zegt in de Aapen te zyn, onderflel-^

lende dat zy 'er maar vyf hebben. Het Hart

was veel puntiger dan gewoonlyk in den Menfch;

't welk een kenmerk is van 't Hart der Beeften;

doch niettemin was het van binnen , aan de Wan-

den , met veele Vleezige Vezelen en Kolom-

met-

(*) De Heer Linn.ï:us fchynt aan te duiden , dat de Aa-
pen zo wei geen Clitoris als geen Nymph^ hebbeu. Jjj/?*
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metjes voorzien. Ook hadden deeze Aapeneen L Afdeeu

Lelietje voor in de Keel, even als deMenfchen;lv.Hoo?D-
STUK

dat men in geen andere Beeften vindt.

Het Bekkeneel was volkomen aan dat van eens Het HoofA

Menfchen Hoofd gelykformig, hebbende ook

dat driehoekig Been niet , 't welk in de meefte

Viervoetige Dieren het Voor- en Agterbrein van

eikanderen afzondert. De Herfenen waren re-

delyk groot naar het Lighaam , weegende twee

en een half Once , en hadden uitwendig dergelyke

Darmswyze flingeringen , als het Menfchelyk

Brein heeft , in het voorde gedeelte 5 doch in

het agterfle , naar de kleine Herfenen toe , kon

men 'er naauwlyks befpeuren. De groote Zenu-

wen van de Reuk, die men de Tepelswyze uit-

gangen van het Brein noemt, waren niet week 5,

gelyk in den Menfch , maai* hard en Vliezig : de

Gezigtzenuwen vondt men ook van vader en

harder zelfHandigheid dan gewoonlyk. Het

wonderbaare Net , dat de Menfch heeft , was in

deeze Aapen niet : wantdeHals-SIagader, inde

Herfenen gedrongen zynde , liep met een eeni-

gen enkelen Stam ter wederzyde van den rand des

Zetels van het Wiggebeen , om 't dikke Her*

fenvlies te dóorbooren , en zig als gewoonlyk in

de Herfenen te verfpreiden.

De meefte Spieren werden , in deeze Aapen , De Spie.

gelykformig aan die van den Menfch gevonden. s^^J^"^
Zelfs die van het Tongebeen, de Tong, het'y^^^"^ea

Strottenhoofd en de Zwclgkeel , kwamen veel ^" ^ '

meer met die van den Menfch overeen, dan de

hDLUL. istuk. Bb^ Spie-
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I.Afdeel. Spieren van de Hand^ waar van zig nogthansde

IV.H00FD.Aap5 die niet fpreekt, byna met zo veel vol-

^^^^^' komenheid bedient , als wy. Hier uit blykt

,

:

.

dat de Spraak een werking is den Menfch by-

zonderer eigen en die hem meer van de Beeften

onderfcheidt dan de Hand 5 welke de oude Phi-

lofoophen aangemerkt hebben het Werktuig te

- zyn, dat de Natuur den Menfch gegeven heeft,

als den verftandigften van alle Dieren, De Aap,

pndertulTchen, is van de Natuur voorzien met

alle die wonderbaare Werktuigen van de Spraak,

welken de Menfch heeft, en dit zo naauwkeu-

rig, dat zelfs de drie kleine Spiertjes hem niet

ontbreeken, die van het Priemswyze Uitfteek^

zei haaren Oorfprong neemen , fchoon dat

Uitfteekzel in dit Dier uitermaate klein is,

Deeze byzonderheid toont daarenboven aan ,

met hoe weinig grond fommigen flaande hou-r

den , dat de Werkingen noodwendig gefchieden

wanneer 'er Werktuigen toe zyn : want , vol-

gens de Stelling van decze Philofoophen, zou-

den de Aapen fpreeken moeten, alzo zy de

Werktuigen hebben die tot de Spraak worden

vereifcht.

Verfchil ^^ ^^ Spieren van 't Aangezigt hebben die

der andere Aapcn, welker Aangezigt plat is , gelykdatvau

den Menfch , ook eenige gelykheid met de Bees-

ten. De Buiglpieren van het Hoofd, die in

den Menfch zyn ingeplant in de Tepelswyze

Uitftekken, zyn gehegt aan het zydelyke en

agterfte vaa 't Agterhoofdsbeen 9 alzo de Aap.

geen
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geen Tepelswyze uicflekken heeft. De Bü-lafdrel.

fpieren zyn veel korter dan in den Menfch, omlv.HooFo-

dat de Darmbeenderen der Aapen veel fmaller
^^^^'

•

zyn. De Groote Toon heeft dergelyke Spieren

ren als de Duim van de Hand, en dit heeft in

onze Voeten geen plaats; alzo de werking der

Duimen in den Menfch veel verfchilt van die

der Toonen.

: Wy zullen hier nog byvoegen de befchryving De Bear-

van de Beurfen of Zakken / v^elken de Aapen |^"^'"/^^

inden Mond hebben. Dezelve beftaan uit Vlie- Aapen,

zen en Klieren, benevens veele Spieragtige en

Vleezige Vezelen. Haar plaatzing is buiten op

de Gnderkaak wederzyds , gaande fchuins van

het midden der Kaak tot beneden derzelvet

hoek, onder een gedeelte van de Spier, die de

zeer breede genoemd wordt. Zy waren in deeze

Aapen anderhalf Duim lang, en naar onderen

toe omtrent zo wyd, hebbende haar opening

tuflchen het onderfte van de Wang en van hec

Tandvleefch. Men kan denken , dat de Spier-

vezelen , welken deeze Beurs heeft , dienen om
haar in te trekken en flap te maaken , tot het

inneemen en weder uïclaaten van 't gene de

Aapen daar in ter bcwaaring opfluiten.

't Gebruik, dat men van den Aap in de Ge- Hun Ge*

neeskunde heeft, is gering. Sommigen willen Q^^gJ^^^^^

dat het Hart, gebraden en gegeten , het Ge«^wn<^e.

heugen verflerkt ; anderen dat het, in Mede
gekookt zynde, dienen kan tot opheldering van

*t Gezigt. . In de .Galblaas., in de Maag of in.

•l.Ofcfiu I Stuk, den
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l;ArDEEL. den Kop, van eene fooit van Indiaanfche Aa-

ïV.HooFD' pen, wordt fomtyds een Steentje gevonden ter

STVKé
grootte van een Hazelnoot, dat rond isof o-

vaal en zwartagtig ; zeer zeldzaam en zeer koft*

• baar. Tavernier verhaalt, dat men het, de

grootte hebbende van een Cckernoot , voor

meer dan honderd Ryksdaalders verkoopt ; dat

de Indiaanen niet gedoogen dat het uit hun

Land gevoerd worde, en dat de genen, die

men in Europa vindt, aan de Ambaffadeurs ver*

eerd of die Natie door lift afhandig gemaakt

zyn. De Zweetdryvendc en Tegengiftige kragt

deezer Steentjes wordt hooger gefchat dan die

van alle andere Bezoars : men gebruiktze tegen

het Venyn , Befmettelyke Ziekten en de Peft

:

de Gifte is van twee tot zes Greinen.

'

V. H O O F D S T U K.

Befchryving van de Spookdieren, waar toe het

Aapje met den Honds-kop, van Ceylony de

Inkhoom-Aap en de vliegende Kat van Ter*

nate^ behooren.

Naams- A ^" ^^^ ^^^^^ Geflagt in den eerften Rang

tftiea, xl ^ej. Zoogende Dieren , geeft de Heer

LiNNiEüs d^n naam van Lemur. Lemures

noemden de Romeinen zekere Geeften, die men

oudtyds meende dat na de dood der Menfcheii

wederkwamen. Men verbeeldt zig , dat Lemu*

res
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res gezegd zy voor Remures : want dewyl LAvmËt.

Remiis na zyn dood zynBvoeder Romuluskwam V. Hoüfs>-

plaagen , ftelde deeze/ om zyns Broeders Geeft
^^^^'

te bevredigen, een Feeft in, eerft Remuria^:

naderhand Lemttria genaamd : dat federt Jaar-'

lyks gevierdt werdt om zulk Gefpuis te verjaa-

gen. Het begon den 9Mey en duurde drie dagen

agtereen, geduurende welken tyd alle Tempe-

len geflooten waren. Persius noemt de Lemu^

r(?5 zwarte 5 en Horatius Nagt-Geeften ; 't zelf-

de 5 dat men in onze Taal Spooken plagt te noe-

men, en hierom heb ik dit Geflagt Spookdie-

ren geheeten.

Het Kenmerk der Spookdieren is, volgens ^^"«^^ï*

den gemelden Natuurkenner , dat zy boven in

den Bek vier Voortanden hebben, demiddelfte

van elkander af ftaande : onder zes , die langer

uitgefcrektzyn, platagtig, evenwydig, digtaan

één. De Honds- of Hoektanden ftaan enkeld

en digt tegen de anderen aan. De Agtertan-

den.of Kiezen zyn veel in getal, eenigermaate

met puntjes op zyde: de voorlykften langer en

fcherper.

De Heer LiNNiEus befchryft drie Soorten van Soorten.

Spookdieren ; waar van de eerfte in 't geheel

geen Staart heeft : de tweede een lange geban-

deerde Staart; en de derde, behalve de Staart>,.

met een Vlies omgord is , daar het Dier mede

vliegt. Zy zyn altemaal op de nevensgaande

Plaat afgebeeld*

I>Deei, I Stüji^ (i} ^
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I.Afdeel.(i) spookdier zonder Staart, .

V. Hoofd- Dit Dier is door den Heer Linn.ï:us , in de

voorige Uitgave van zyn Samenftelder Natuur

,

TardigrA on^tr de Aapen gebragt gev^ecft, by den naam

'^^
j

van Aap zonder Staart , met de Nagelen der

per van voorfte Vingeren Elswyze Jeherp. Hy betreJ<t

Pi!Vil ^^^^ ^^^ ^^ drie Afbeeldingen, die in 't Kabinet

%• ï' van Seba gevonden worden , naamelyk op Plaat

XXXV en Plaat XLVII van hetzelve, als hier

onder blykt. De Heer Brisson heeft dezelven

zodanig onderfcheiden , dat hy die van de eerilr

gemelde Plaat , Mannetje en Wyfje , wegens dje

langte van den Snoet tot zyn tweede Ras van
"

Aapen- brengt , die van de laatftgemelde Plaat

tot zyn eerfte Ras. In beiden, egter, erkent

hy , dat de Nagels der voorfte Vingeren van de

Agterpooten , Elswyze krom en fcherp zyn.

Indien de Afbeelding van het eprftgemelde, by

Seba, zegt hy , in de natuurlyke grootte isger

maakt , zo moet het een zeer klein foort van

Aapen zyn, als niet meer hoogte hebbende dao

zeven Duimen , van den top des Hoofds tot aan

den Aars. Die Aapjes egter , welke hier voor

op Plaat VI, Fig. 3 en 4 zyn afgebeeld , wa-

ren , zo 't my toefchynt , nog kleinder.

Het is een zeer mooy Diertje , van grootte

als een Inkhoorn , doch zeer dun van Ledemaa-

ten, gelyk men in de nevensgaande Af beelding

ziet.

fi) Simia ecaudata , Unouibus Indfcis fuHulatis. Syfl*

HFat Ed. '1. Mus. ^Ad, Ft tel L p. 5. Animal Cynoce-
|>haluin Tardigradum. StB. MusA. p. 55. Tab. XXXV.

Fig
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ziet. Het Wyfje heeft vier Borften, twee op i. Armzu

de gewoone plaats, en tweelaager. HetMan-v.HooFn.

netje proeft eerft de Vrugten, die het geplukt
^"^^^^

heeft, en geeftze dan aan 't Wyfje over. De

Oorenzyn rond, breed, kruikswyze, van bin-

nen tweebladig. De koleur van hetWolagtige

Hair, zo zagt als Zyde, 't welk het over 't ge-

heele Lyf heeft, is geelagtig graauw, met een

bruinagtige Streep langs de Rug en een witte

Streep tulfchen de Oogen. Het is zeer traag

van gang, en men heeft het daarom den naam

van Tardtgradus gegeven. Het heeft een zeer

fcherp gehoor. Het Mannetje houdt zig by

één Wyfje. De Woonplaats is op 't Eiland

Ceylon.

(2) Spoo'kdier met een gebandeerde Staaft.
jj^

Deeze Soort van Spookdieren voert den naam ^^^^\
van Inkhoorn-Aap van Madagaskar by den hoorn Aap«

Heer Edwards , uit wiens Werk de Afbeel- ?^V
^^^*

ding hier nevensgaande en de volgende Befchry- •

ving is ontleend. De gedaante, inderdaad, ge-

lykt naar die van een Inkhoorn, doch 't pos-?

tuur is als van een Aap en de grootte als een

middelmaacige Kat, hoewel het Lyf en de Le-

den fchraalder zyn. De Kop zweemt naar die

van een Vos ; de Voortanden zyn klein en fcherp,

zo dat het fchynt te kunnen knauwelen- De
Krin-

Fic. I, 2. Tab. XLVII. Fig. i. Animal elegant iiTirautn

Robinfoni. Raj. Qj^adr, p. 161.

(2) SimiaSciurus Madagascarienfis , five Maucauca.
Edw. ^y, 197. Tab. 197.

I Veel, 1 Stuk.
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I.Afdeel. Kringen der Oogen zyn vry breed en blinkend

V. Hoofd- Kaftaniebruin: de Ooren wit; een groot ge-

^^^^*
deelte van de Neus zwart, gelyk ook de plek-

ken, waar in de Oogen ftaan. Aan den Snoet,

de zyden van den Kop 5 en boven de Oogleden,

zyn lange Hairen, gelyk die vandeKnevelsder

Katten. Het Hair boven op den Kop en in de

Nek is donker grys; langs de Rug heen roodag-

tig grys ; verder langs de Billen en Beenen wordt

het gaandewegsbleeker; aan de enden der Poo-

len wit grys: doch de Voetzooien zyn zwartag-

tig van Huid en kaal. De enden der Voorpoo-

ten zyn als Menfchen Handen ; die der Agter-

pooten hebben e=en zeer breedcn Groote Toon

:

de Nagels der Vingeren zyn een weinig fcherper

dan die der Voorpooten : maar die der Duimen

rond. Van onderen is 't geheels Lighaam , ge-

lyk ook de binnenzyde der Beenen , wit , en zagt

van Hair , als Fluweel : aan de Borft heeft het

twee Tepels. De Staart, ten minde eens zo

lang zynde als het Lighaam , is wit , taamelyk

ruig en gebandeerd met zwarte Ringen.

De Afbeelding is gemaakt naar een Dier van

deeze Soort, 't welk, in den jaare 1748 van

Madagaskar in Engeland gebragt zynde , aldaar

eenigen tyd in 't leven is gehouden. Slaapen-

de trok het zyne Pooten in , even of het zat

,

en de Staart was, gelyk in de Figuur, over de

Rug omgeflagen. De deelen der Voortteeling

zaten verholen , gelyk in de Katers ; want het

was een Mannetje. Men heeft nooit cenigö

^ kwaad-
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kwaadaartigheid of fnoodheid in 't zelve befpeurd, I. Afdeel.

hoewel het anders zeer veel naar een Aap geleek, V. Hoofd*

kunnende ook klauteren 5 doch zo vlug niet.

Dit Dier fchynt het te zyn 3 't welk de Heer

Brisson bedoelt onder den naam van Maki of

Frojimia^ en waar van hy met de Vledermuis

zynen Veertienden Rang maakt onder de Vier-

voetige Dieren; wiens kenmerk is, dat zy vier

Snytanden in de Bovenkaak hebben en zes in de

Onderkaak. Hy befchryft van deeze Maki vier

Soorten, altemaal uit Madagaskar afkomftig,

naamelyk drie bruine, waar onder eene met

witte Pooten, en eene met vaale Pooten; de

vierde Afchgraauw over 't geheele Lyf , de

Staart met witte en zwarte Ringen , beurt om
beurt. Deeze drie laatften waren in 't Kabinet

van Reaümur te vinden. Miffchien zyn het

enkel Verfcheidenheden van grootte en koleur.

(3) Vliegend Spookdier , met een Staart. jjj^

De derde Soort van Spookdieren is de gene , ^o^^^s.

die by Seba de Vliegende Kat van Ternate;gcnóeKat

door BoNTiüs de wonderbaare Vledermuis sfe-
""^^ Tcrna-

^ te*

noemd wordt. Het heeft , gelyk de vliegende Pi. vii.

Inkhoorn of Muis , een Vlies over de Rug heen
^^'^'

gefpannen, als de Afbeelding vertoont, ziguit-

Itrekkende tot aan de enden der Voor-, en Ag-

terpooten , en tot aan de punt van de Staart.

Het

(3) Cato-Simius voiansCamelli. Pet. GaZoph,%^, Tab,
IX. Fig. 8. ^B. MngL 277. N. 1065-. Vespcrtiiio ad"
mirabilis. Bont. J^t. 68. Tab. 69. Felis volans Terna*
tea. Seb. Mhs. I. pag.93. Tab, LVIÏI. Fig. 2,3,

1. D kEL. I Stuk. C C
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LAFDREL.Het heeft fcherpe Nagelen en twee Borden,

V. Hoofd eetehde de Vrugt van Boomen. Volgens de Bor-
^TüK. ^^^ ^ ^^g^ LiNN^üs 5 fchynt dit Dier zeer naa te

komen aan de Spookdieren of Aapen, dochwy

hebben 't niet gezien , en 't verdient nader on-

<ierzoek. Het wordt in Afia g-evonden.

Seba befchryft dit Dier ^ dat , van agteren ge-

zien 5 meer naar een Kat gelykt ; als volgt. Het

Wyfje verfchilt t'eenemaal van de Wyfjes vlie-

gende Hond 3 (waar van hy op de zelfde Plaat,

Fig, I, de Af beelding geeft.) Haare Wieken

zyn 5 zo uit- als inwendig , bedekt met fyn Hair^»

dat zagt is en roodagtig grys. Haar Kop heeft

jTieer van de wilde Kat dan van de Huiskat.

Dit Dier heeft een Snoet als een Hond , Ooren

van middelraaatige grootte ; de Oogen groot en

glinfterende. Zyn Hairige Wieken fpreiden zig

op eene andere wyze uit, dan in de vliegende

Hond. Zyn vier Pooten, zo wel als de Staart,

zyn 3 tot aan de korte kromme Nagelen , die het

heeft, aan het Vliezig uitfpanzel der Wieken

vaft. Dus wordt het van alle Lighaamsdeelen

tot vliegen geholpen, de Kop zelfs niet uitge-

zonderd, die 'er mede vereenigd is, doordien

de Wieken zig zelfs langs den Hals uitftrekken.

De omtrek der Wieken fchypteenigzins getand

te zyn , en hunne binnenfte oppervlakte] is zo

Hairig niet en bleeker dan de buitenfte. Het

vliegt zeer fnel , maar laag, omtrent gelyk de

Vledermuis ^j al rond gaande om Aas te zoeken.

Het Mannetje gelykt t'eenemaal naar 't Wyfje,

de
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de declen der Vooitteeling uitgezonderd : het L Afdeel.

Lighaam en de Wieken zyn met kort dik HairV. Hoofd.
STUK

bezet : de Staart is flaauw getekend met veele

Vlakken.

Seba fpreekt nog van een Vliegende Kat 5 van

binnen gevuld zynde en gedroogd , zo groot als

een gewoone Huiskat ; die , door Czaar Pieter

gekogt zynde 5 naar Petersburg is gebragt. Der-

zelver Wieken konden zig een half Vadem wyd

uitftrekken. Men wil f dat het Vlies deezer

vliegende Viervoetige Dieren, als zy loopen^

geplooid is en famengevouwen.

V I. H O O F D S T U K.

Befchryving van de Vledermuizen 5 zo van

Europa als van de andere Wereldsdeelen ; waar

onder de Vliegende Hond en Rot van Ternate

;

de Vliegende H^ond van Nieuw Spanje 5 ^^6^ ge-

brilde y en die met den Haazemond 5 hegreepen

zyn. .
,

|e Naam 5 dien men in verfcheiderley Taa- Nagj^^^,

len aan deeze Dieren geeft , is meeftal ^^^^^•

van derzelver Lighaamsgeilalte , of manier van

Leven en houding , afkomftig. In 't Hebreeufch

worden zy genoemd Atalej^h^ als een Gedierte

dat zig by Dag fchuil houdt of verbergt ; in 't

Griekfch Nykteris , als een dat by Nagt fpookt;

in 't Latyn Vefpertilio. Deeze drie Naamen

1. Deel. i. Stuk. Cc 2 Zyn
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'I.ApDEET.zyn Jn 't Vers van Ovidius begreepen, daar

VI.HooFD-hy zegt: Zj haaten V Licht grootelyks :, zy vlie»

gen by Nagt , en hebhen van den laaien Avond

haaren Naam ('^). In 't Italiaanfch noemt men

ze, insgelyks, Nottola^ VefpertUione ^ alsook

Ratto penago ofPipiftrello^ dat is gewiekte Rot,

of piepend Dier, wegens 't Geluid dat zy maa-

ken. De Franlche Naam Chauve-Sourts ^ dat

zo veel zegt als een kaale Muis , fchynt minder

gepaftheid te hebben -dan de Nederduitfche

,

die waarfchynlyk afkomt van 't Hoogduitfche

Woord Fledermaufs , waar mede men dit Dier

betekent , dat in 't Engelfch Flutermoufe of ook

Bat genoemd v/ordt.

Ranafchlk- De Ouden hebben getwyfeld of de Vleder-

Ouden!^ muis moeft geplaatft worden in den Rang der

Vogelen of der Landdieren. Plato noemde

dit Dier een Vogel die geen Vogel is , om dat

^et Borften heeft; weshalve Aristoteles en

Plinius hetzelve plaatften onder de Viervoetige

Dieren. Belloniüs, niettemin, maakte geen

zwaarigheid , om het , wegens de Wieken of Vier--

ken 5 te tellen onder de Vogelen , en hier in is

hy gevolgd door Gesnerüs , Aldrovandüs , en

door JoHNSTON 5 die den Vledermuis een plaats

geeft in den Rang der Landvogclendie Vleefch

eeten of Yerfcheurende zyn van aart , en als

zodanigen een midddfoort uitmaaken.

De
(*j ^ Lucemque peroféi t

NofU yolant , Jerome tenent a ^^espere nomen»

Met. IV. 12.
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De voornaamfte hedendaagfche Natuurbe-i.AFDEfeL.

fchryvers ftemraen overeen, dac de Vledermuis M Hoofd.
STUK.

tor de Viervoetige Dieren behooie, dewyl hy'^

niet alleen Borden maar weezentlyk vier Poo- dendaag.

ten heeft 5 daar hy eenigermaate mede loopt. ^^^^"•

Klein begrypt hem , in zynen Tafel der Vier-

voetige Dieren , met den Inkhoorn , Rot >

Muis en Mol 5 onder den Geflaötnaam van de

Sorex in het Vierde Gezin der Dieren van den

Tweeden Rang, naamelyk die Hairig en Ge-

vingerd zyn (f). De Heer Brisson brengt

de Vledermuizen in zynen Veertienden Rang

der Viervoetige Dieren , waar van hy twee Af-

deelingen maakt, naar dat de Vingeren der

Voorpooten van elkander afgezonderd of door

middel van een Vlies famengevoegd zyn. De
eerde Afdeeling bef!:aat uit den Maki of Ink-

hoorn-Aap, voorheen befchreeven; de tweede

uit de Vledermuizen, waar van hy zes Soorten

opgeeft. Zie hier, welke de Kenmerken van dit

Geflagt van Dieren volgens deezen Heer zyn.

Zy hebben vier Snytanden in de Bovenden Kenmer-

zes in de Onderkaak: de Vingers zynmetfcher- ^^^^''^'^*

pe Nagels gewapend, die der Voorpooten tesoN.
^

famen gevoegd door een Vlies dat tot Wieken

is uitgefpreid , die der Agterpooten van elkan-

der afgefcheiden. De Snytanden van de Boven-

kaak zyn, in alle de Soorten van dit Geflagt,

fch^ en by paarcn van elkander afftaande : de

mid-

(*) 2.ie deUJt^szo^te Ferhanclelin^en i LDElL.bl. ^59.
1 D£tL. I. Stuk, C C 3
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I.Afdeel. ^^d^'^^^ g^^'öi'kt en grooter dan de buitenfte:

VI. Hoofd- die van de Onderkaak ftaan digt aan één, en
STUK.

2yj^ ^iigj^ uitgefneeden. 't Getal der Hoektan-

. den en Kiezen verfchilt. Hunne Voorpooten

zyn zeer lang 3 aan 't end verdeeld in lange

Vingeren 5 die altemaal , uitgenomen de Duim

,

welke van de anderen afgezonderd en met een

fterken haakswyz^n Nagel voorzien is , te famen

gevoegd zyn door 't gedagte Vlies , dat niets

anders is dan eene verlanging van de Huid der

Rugge 5 die zig wederzyds van den Hals tot den

Aars of het end van de Staart; verder langs de

Beenen en tot aan het end der Vingeren van de

Voorpooten uitftrekt. De Vingeren der Agter-

pooten zyn van elkander afgefchciden 5 en ge-

wapend met zeer kromme fchefpe Nagelen.

Soorten De Heer Linn^üs, die in de voorige Uitga-

i^if^T^zfrr. ve van zyn Samenftel der Natuure den Vleder-

muis in den Tweeden Rang der Viervoetigen

,

onder de Roofdieren 5 geplaatft en toen daarvan

derg'elyke Kenmerken opgegeven hadt (^') als

de Heer Brisson nu doet ; zegt thans alleen

:

dat dit Dier de Tanden heeft opftaande,

fcherp 5 digt aan elkander : de vier Voortanden

eveneens : de Handen palmswyze uitgebreid tot

Vlerken, door middel van een Vlies, dat het

Lyf omvangt. Hy geeft zeven Soorten op van*

dit Geflagt, naamelyk.

(O r/^.





Plaat VIII.
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(i) Vledermuis zonder Staart^ met een enkeiel. K^jy^fx.

Neiis^ het Vlies tujjchen de Beenen verdeeld, VI.Hoofd-

Dit is een zeer siroot Soort van Vledermui-^™^*

zen 5 anders de Vliegende Hond van Ternate ran?pyrus,

genaamd 5 hier nevens afeebeeld: een wreed „^^^^^.s^"^^®
*^ "-^ Hondvau
Dier 3 't welk by nagt Bloed zuigt uit flaapen- Temare.

de Dieren , de Kammen der Haanen en het uit- ^^'j; ^^^

zyperend Vogt derPalmboomeninzvv^elgt, Bris-

soN heeft hetzelve ^ om dat het in de beide

Kaaken vier Voortanden heeft, met de Aapen

gcplaatil in zynen Dertienden Rang der Vier-

voetige Dieren , onder den naam van Pteropus

of Iloujjette ^ befchryvende 't zelve;, dat de

langte van den top des Hoofds tot aan den Aars

is zeven en een half Duim , die van den Kop >

tot aan het end van de Neus, twee en drie

vierde Duim. De Ooren zyn korteneen weinig

puntig. Het Vlies, daar het mede vliegt, vol-

komen uitgefpreid zynde , heeft de breedte van

drie Voeten , en is met n:iaar weinig Hair be-

dekt. Over 't Lyf hebben fommige Dieren vaa

deeze Soort, rood of ros, anderen zwart Hair:

doch het voorfte van den Kop en de Snoet zyn

altyd ros , en daar van heeft het den Franfchén

naam Roujfette^ Plet woont in de Ooflindiën

,

en in 't byzonder op de Eilanden Bourbon ea

Ternate.

Bris-

fi) Vespertilio Cauda nulla. Syfl.Nat, p.y.Canis volans
Ternatanus Orienralis* Seb. J\/ius, I. p. 91. Tab. LVIL
Fijj. 1 , 2. Vespertilio ingens. Clus. Exot, 94. Edw. Af^
180. Tab. 180. F. 2,4. ^

1. DKiti.. 2 Stuk. Cc 4
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ï.Afde£l. Brisson befchryft eene Verfcheidenheid van

vi.HooFD dit Dier , naamelyk een bruine Rouffette of
st ijk

Pteropm met een rooden Hals uit het Kabinet

van Reaumur ; welke over 't Lyf de langte

heeft van vyf en een halfDuim; langs den Kop

anderhalf Duim 5 en de Wieken fpreiden zig

twee Voeten uit. Deeze was uit het Eiland

Bourbon gekomen.

lï. (2) Vledcrmuis zonder Staart , met een treg^

VUefende
terswyze Neus ^ die gelancet is.

Hond van Deeze Soort, die uit Zuid-Amerika afkom*

Spanje, ffig is, wordt door den Heer Linn^eus aldus

Pl.viii. befchreeven. De Neusgaten gelyken uitwen-

dig naar een Tregter en loopen opwaarts uit in

een Lancetswys blaadje: de Ooren zyn ovaal

^

van binnen met een Elswyze Vliesagtige Strook ,

ter langte van 't Oorlapje , voorzien. De Voor-

tanden zyn vier: de Hoektanden zyn groot,

enkeld en ftaan digt tegen de anderen aan : Me
voorfte Kiezen zyn korter en ftomper. De
Vingeren der Wieken zyn vier, waar van de

cerfle gehegt is aan den tweeden : de Duim
kort met een krommen Nagel gewapend , even

als de Vingeren der Pooten, die vyf in getal

zyn en gelyk van grootte. De Hiel geeft een

Elswyze Pees uit, langs den rand van het Vlies,

tulTchen de Agterpooten, niet famenloopende

met die van de andere zyde. Het heeft in 't

ge-

(2) Canis Volans maxima Aurita. Seb, Mm. L p. Q2h
Tab. LVIII^ Fig. I.
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geheel geen Staart. De Heer Brisson noemt i.Afdeeu

het, R.oiffette met lange Ooren , en betrekt 'er vi.Hoofd.

toe die , welke Klein genoemd heeft : zeer^^^^'

groot8 Vledermiiis met een Hondskop , met Ooren,

uit Nieuiv Spanje.

(rt) Vledermuis zonder Staart, met een b/aderi- ï^^-

,77 rj AT TerfficilU^
ge vlakke gejcherpte l\eus, tu^s.

Dit Amerikaanfch Dier , zegt Brisson , gelykt ,,,
^/^^'^^

^^ ^ö j vledermuis,

zeer veel naar den grooten Vledermuis van Euro- Pl.VIII.

pa, doch verfchilt daar van 5 doordien het groo- ^^' ^'

ter en langer Ooren heeft , en op de Neus een

klein Kammetje, dat naar een Helm gelykt.

Dit Uitwas zweemt ook eenigerrnaate naar een

Bril 5 en hierom noemt Linn^us het de ge-

brilde Vledermuis, doch vraagt, of 't ook het

Wyfje zy van de volgende? Sloane hadt het

genoemd de Vledermuis , die eert bybangzel als

een Oorlapje aan den Snoet heeft : doch by^SEBA

en Edwards heet het enkel de gemeene Ameri-

kaanfche Vledermuis. De koleur is Muisvaal.

(4) Vledermuis zonder Staart, de Neus bladerig jy
in de gedaante van twee Harten , V een met de ^/'^^^*^*

^ , , Vliecende
punt m t ander. Rot van

By den Heer Brisson is deeze , dien hv ï^^",\^Jf

;

^ ^ Pl. VlIL
de groote Vledermuis van Ternate noemt , de ^ig^ 4«

vierde Soort in 't Geflagt der Vledermuizen, ^

waar

(3) Vespertilio Amcricanus vulgaris Seb. Mus. I. p.
90. Tab. LV. Fig. 2. Edw. ^t. 201. Tab. 201. Fig. i,
Vefpertilio Roibo appendice Auriculae forma donato.
Sloan. "^anuW. p. 350.

(4) Glis volans Ternaianus. Seb. Mus. L p, go. Tab.
LM. Fig, I.

^^
1. D'Lï.u 1 Stuk. Cc 5
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I. Afdeel. waar van de voorgaande by hem de zesde is.

VI.HooFD- Seba heeft het de Vliegende Rot van Ternate

geheeten. Hy heeft over 't geheele Lighaam

ros of roodagtig Hair, doch voor op den Kop is

't zelve zeer bleek. Het Vhes, daar hy mede

vliegt 3 van vooren glad en kaal ^ van agteren

met dun Hair bezet , is eenigzins gemarmeld.

Hy heeft zeer groote en als dubbelde Ooren;

de Neus insgelyks dubbeld , uitpuilende en iets

bladerigs vertoonende. De Heer Linn^us

noemt hem 5 geftaarte Vledermuis {Cauchtus^^

doch uit de Afbeelding blykt , dat hy geen

Staart heeft ; zo dat dit ecaudatus zal moeten

zyn.

V. (5) GeJIaarte Vledermuis ^ met de Bovenlip in

Meteen tweeen gefpleeten.

Haaze- Deeze , zegt BRISSON5 is met bleekros Hair
mond,

, 1 , X . 1 1 , 1 1 1 , />

over t geheele Lighaam bekleed: hy heeft een

ronden Kop , een wyden Bek , een neerhangen-

de Kin , de Neusgaten rond ; de Ooren groot.

De Staart is vaflgehegt aan het Vlies , dat hem

tot Vlerken dient. Aan de Voorpooten heeft

hy vier 5 aan de Agterpooten vyf Vingeren.

De woonplaats is in Amerika. Klein noemt hem

de Amerikaanfche Vledermuis met een ronden

Kop en een Haazemond*

' J^' u (^) GeJIaarte Vledermuis , met enkele Neus en

Gemcene Bek , de Ooren dubbeld en grooter dan deKop^
met groote p.
Ooren. ^^
Pl.VIII. (f) Vespertilio Cato fimilis Americanus. Seb. Mhs.
Ff^.S* L p.89, T.LV. Fig.i.

(6) Vespertilio Auribus majoribus. Frisch. w/fr.Tab.

103-
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De Heer Brisson noemt deezen , die zyne l. Afdeel.

derde Soort van Vledermuizen is, de kleine tv//; VLHoofd-

ons Land, Hy verlchilt, zegt hy, van denGe»^'*^^*

meenen alleen , door de grootte van zyne Go-

ren 5 die meer dan een Duim lang zyn. Ltn-

N^XTS twyfelt of deeze ook in Sexe alleen van

den volgenden verichille.

(7) Gejïaarte Vledermuis ^ ^ met enkele Neus en VIL

Bek j de Ooren kleiner dan de Kop. :Met yeine^

Hv v^ordt van den Heer Brisson de p^roote Ooren.
Pl.VIÏL

van ons Land genoemd 5 zynde zyn eerfte ^tl. 6.

Soort van dit Gellagt. Deeze twee maaken de

Verfcheidenheden der Vledermuizen in Europa

uit.

De Vledermuizen hebben dit gemeen met de Eigen-

Bceren, Daffen, Egels en Mollen, zegt Lin- ^"^^"PP^"-

N^üs, dat zy den geheelen Winter flaapen 5 zon-

der Spys of Drank te gebruiken, 't Is een Ge-

dierte, dat in Holen en Gaten der Boomen,

doch allermeefl; in die van de Muuren der Hui-

zen en in het bovenfte der Daken neftelt. Zy

zweeven in ^Qx\ Avond door de Lugt , om de Koft

te zoeken , die voornaamelyk beftaat in Muggen

en allerley Vliegen of Vlinders. Zy blyven aan

de ruige koppen der Klillèn met haare Vlerken

han-

T05. Edw. wXv. Tab. 201. Flg. 3. Olear. Mm, Tab.ij.
Fig. I.

(7) V^spertiJio. Bell. ^i'. r.jj. Gesn. ^v. Cf^d^^

Aldr. Ormth, I. p. 571. Jonst. \A^- fV Tab. XX.
Alb ^-v, 3. p. 95-. T;ib. lOi. Raj. O^Hudr. 24^ Euw,
'^^, Tab. 201. Fig. 2, \ espenilio Aiiribus minonbus.
Frisch. ^-v. Tab. iC2,

I. Deel, l. Stuk,
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j_4p'.p£L hangen, en zyn niet in ftaat o^i vanden Grcn:l

VLHüorD op te vliegen. Zelden brengen zy meer dan

STUK. twee en doorgaans maar één Jong voort, diezy

aan haar I.yf hangende zoogen , waar aan dee-

ze Jongen blyven zitten , toe dat zy van de Ou-

den daar afgedaan worden , die ze aan den Muur

ophangen.

Uit het gezegde blykt , dat de Dieren , die

tot het Geflagt der Vledermuizen behooren ,

zeer veel van elkander en van de Vledermuizen

die wy in Europa hebben /welker grootte des

Lighaams omtrent als een Muis , of als een Rot op

't hoogde is , verfchillen^ Men vindt 'er , volgens

't Berigt van de hedendaagfche Reizigers, in

Afrika , die zo groot zyn als Raven of Duiven,

met zeer lange Wieken : fommigen in Egyp-

te hebben een Staart , die gelyk een Muizen

of Rotten-Staart buiten haar Vlies uitfteekt.

Men vindt 'er die vier Ooren hebben, anderen

twee: fommigen zyn zwart van koleur, fom-

migen vaal ; fommigen witagtig of Afchgraauw.

Meni£»te Doch 't is aanmerkelyk hoe deeze Dierer,

wuiJenï^die in ons Land zo weinig gedugt zyn, in an-

Afrika.
(jere Wereldsdeelen , door haare menigte en ver-

fcheurenden aarc, met regt als een Landplaag

worden aangemerkt. De Engelfche Reiziger,

Philips , verhaalt , dat 'er op de Slaaven-Kuft een

groote menigte is van byfter groote Vledermui-

zen, die zig over dag verfchuilen in 't Geboom-

te. Zy zyn van grootte, zegt hy, als Eend-

vogels. Des Marchais merkt aan, dat, in-'

dicfl
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dien men daar Vledermuizen at , gelyk in de f. Afdrel.

Ooftindiën ; men nooit voor Hongersnood zou vi. Hoopd-

behoeven te vreezen. Zy zyn 'er 5 zegthy, zo^^^"^*

menigvuldig, dat zy by 't ondergaan van de

Zon de Lugt verduifleren. 's Morgens , by 't

aanbreeken van den Dag , maaken zy zig vaft in

de toppen van groote Boomen, hangende by

bollen aan elkander 5 gelyk een zwerm Byën

,

of als een tros Kokosnooten. Het is dan zeer

pleizierig , dien keten te breeken met een Snap-

haanfchoot , en te zïqn 3 in welk een belemme-

ring deeze affchuwelyke Schepzels zig door 't

Daglicht bevinden. Hunne grootte is als jonge

Hoenderen. Zy komen dikwils in de Huizen

,

daar de Negers hun tydverdryf zoeken met ze

te dooden 5 doch zy zien ze met een foort van

afgryzen aan , en , hoe hongerig zy ook mogen

zyn 3 zy hebben geen luft om 'er van te eeten.

Pater du Tertre zegt 3 dat de gehoornde Bbedzui-

Vledermuis van Brafil3 gemmi^d Amkra^Giiacu^^^^^Jj^^^

waarfchynlyk de tweede vSoort van LiNNiEus 5 in Amerika»

een kleine Beet geeft in het Oor 3 waar van men

veel moeite heeft het Bloed te flempen. Her-

RERA verhaalt, dat 'er aan de Kuüvm Darten^

in de Wettindiën3 Vledermuizen zyn, welker

Steek Venynig en fomtyds doodelyk is. t'Is in

deezen zeer aanmerkelyk 3 indien men 'c mag

gelooven 3 dat zy 3 een Menfch gedoken heb-

bende 3 's anderendaags denzelven onder hon-

derd Menfchen weeten op te zoeken 3 om hem
wederom op die zelfde plaats te fteeken. De
' 1. DfiEt I. Stuk. Iü'



STUK.

414 Beschryving
l.AFDEEL.Inwooners der Karaibifche Eilanden 5 die deeze

vi.HooFD- Dieren Eerbied bewyzen , necmen ze voor goede

Engelen, die hunne Huizen geduurende de Nagt

bewaaren , en houden 't voor Heiligfchennis de-

zelven te dooden.

De Vledermuizen aan de Rivier der Amazoo-

nen zuigen , zo wel als die van Brafil en vaa

Ternate , het Bloed uit de Dieren terwyl die

flaapen. Men wil , dat zy zelfs in 't Bed krui-

pen 5 en de Aderen der Menfchen aan de Bee-

nen openen, 't Is zeker, dat zy zelfs Paar-

den 5 Muilezels en andere groote Beeflen aan-

randen 5 en derhalve als de Plaag der heete Lan -

den van Amerika worden aangemerkt. De Au-

theur der Befchryving van de Rivier der Ama-

zonen meldt, dat het Hoornvee, 't welk de

Zendelingen op verfcheide plaacfen geplant had-

den, en zig reeds begon te vermenigvuldigen,

door dit Ongediert geheel ^s uitgeroeid gewor-

den. Men wil ook, dat zy Floenderen en an-

der klein Vee rooven. Katten en Pionden doo-

den, ja zelfs de Menfchen in 't aangezigt ' vlie-

gen en fomtyds de Neus of een Oor afbycen;

't welk niet ongeloof baar is, indien men op de

grootte van deeze Diejen agt geeft , en op de

fcherpte, hunner Tanden.

Het ontbreekt in fommige deelen van Euro-

pa , inzonderheid in de Bergagtigfte Streeken

,

gelyk in de Alpen van ^witzerland , ook niet aan

groote Vledermuizen. En die van ons Land,

zelfs de allergemeenftc , kan men niet van de

ver-
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verfcheurende Dieren afzonderen ^ dewyl zyi Afdeel,

Vleefch, Kaarfen en al wat Vet of Smeerig is^ vi.Hcofd-

zeer gretig en gulzig verflinden^ inzonderheid ^^^^'

het Spek , indien het op Zolders of plaatfen

hangt 5 daar zy 'er kunnen bykomen.

Albin geeft ons de volgende Befchryving van Het Lig.

't Lighaamsgeftel der Vledermuizen. Zy heb- 5^' y'l^^,^

ben, zegt hy, de langte van tien of twaalf muizen.

Duimen , en de Vlerken , uitgefpreid zynde , de

breedte van twee Voeten ; [doch dat moet een

veel grooter Soort zyn dan gewoonlyk : want on-

ze gemeene Vledermuis is zelden half zo lang

en breed.] De Kop en Hals zweemen naar die

van een Vos , ten opzigt van ^e koleur en ge-

daante: het overige des Lighaams, zo wel als

de Wieken of Vlerken , is zwart. In de klei-

nen is geen aanmerkelyk verfchil , dan ten op-

zigt van de grootte der Lighaamsdeelen. Dee-

ze Dieren hebben eenige oveïeenkomft met de

Viervoetige , zo ten opzigt van den Eop als

* van het Lyf : doch , wegens het gebruik hunner

Vlerken, gelyken zy meer naar de Vogelen;

terwyl zy ook, de Haakjes uitgezonderd, die

aan 't begin der Vlerken zyn , maar twee Poo-

ten hebben, 't Geluid , dat zy maaken heeft iets

van 't gekweel der Vogelen, en 't janken der

Viervoetige Dieren. Het maakzel hunner Vler-

ken is zeer wonderbaar : want dezelven beftaan

uit eene enkele Huid , en gelyken naar de Poo-

ten van een Watervogel, als aaneen verbonden

zynde door middel van een Vlies. De Klaau-

I. Defx. I Stuk* WCQ



Beschryving
LAFDEEL.wen of Haaken, boven aan de Wieken, die-

VLHooFD-nen haar om zig overal, daar zy willen, aan te

STUK. hegten , terwyl zy zig voeden of flaapen gaan.

Ontleed ^ In de Verhandelingen van de Duitfche Na-

kundige tuur-Onderzoekers vind men de Ontleedkundige

ving.j Befchryving van een Wyfjes-Vledermuis , door

den Heer J.
de Muralto (*). De Hairen der

Vledermuizen , zegt hy, zyn van een middel-

baaren aart tuflchen Pluimen en Hoofdhair. De

Wieken zyn kaal , met dubbele Geledingen , zo

dat zy op twee plaatfen kunnen famengevou-

wen worden. Van 't holle der Hand loopt ne-

derwaards een lang Beentje , dat de Vlerk uit-

fpreidt, met ean dubbeld Knietje buigbaar en

beweeglyk. Daar aan volgt een ander, dat lan-

ger is, tot de punt van de Vlerk uitgeftrekt,

ook met twee Leden. Het derde en vierde

Beentje zyn , insgelyks , als Vingeren buigbaar.

Boven aan loopt de Vlerk uit in een punt , die

als een Duim met een Nagel is gewapend , en

beweeglyk naar alle kanten. De Opper- en

Onder-Arm zyn door een Scharniergeleding fa-

mengevoegd, op de gewoone manier. De Op-

per-Arm is enkeld , en komt met het Armbeeu

van den gemeenen Muis overeen : de Onder-Arm

dubbeld, hebbende een Groote en Kleine El-

lepyp. De Borft is breed en met Sleutelbeen-

deren voorzien : de Buik evenredig naar 't Lig-

haam; de Heup breed. De Dy beftaat uit één

Been;

(*) Ephm, N^U Curies. Dec 2. A in, i. Obf.XLVIII.
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Been ; de Schenkel uit een Scheen- en Kuit- r. Afdeeu

been. De Spieren van den Voorvoet zyn in de vi. Hoofd-

Vlerken zelf ingeplant, welker Vliezen dubbeld
^"^^^'^

zyn 3 op dat tuffchen dezelven de Zenuwen vei-

lig mogten verfpreid worden, en derhalve wor-

den, ten deele door de Spieren yan den Arm,

van boven , ten deele door die van de Dyën

,

Schenkels en Pooten , ja van de Vingeren zelfs,

de Vi^ieken wederzyds , naar welgevallen van

het Dier , bewoogen. De ronde Staart legt ook

tuffchen die verdubbeling der Vlerken. De
Poot heeft zeven Leden , in zyne zes Vinge-

ren, waar van de agterfte met een langwerpige

Spoor is gewapend , hebbende een omgekromde

Punt , als een Haak ^ dien men gebruikt om Hout

uit het Water te haaien. De Borftfpier is in

het Opper-Armbeen aan gehegt en beweegt het-

zelve voorwaards : de Driepuntige plant haar

Pees in den Onder-Arm , dien zy opwaards trekt,

en de Tweehoofdige ftrekt denzelven weder

uit: de Armfpicr beweegt denzelven in 't ron-

de. De Lever legt in den flinker Bovenbuik : de

flinker Nier is laager geplaatft d^n de regter.

De langte der Darmen was een half Elle , en

zy hkdden overal de zelfde wydte. De Lyf-

moeder was tweehoornig en met een dubbeld

Eijernefl: voorzien. Voor 't overige verfchilden

de inwendige deelen niet van die der Muizen.

Van ouds heeft men het Vleefch en Bloed der Gebruik in

cic Genees*
Vlcdermuizen als nuttig in de Geneeskunde aan- kunde,

gemerkt. Het Vleefch , behoorlyk toebereid

I, JDkel, I Stuk» D d ZyU*
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I. ArDEEL.zynde , werdt tegen de Knoeftgezwellen en de

vi.HooFD.Jigt dienftig geoordeeld. Het Bloed zou het

^^^^* uitvallende Hair weder aan doen groeijen. Pli-

'Niüs en anderen , zelfs Forestus , leeren , dat

het verfche Bloed , uit van één gefcheurde

<Vledermuizen , op den Buik geftreeken , dien-

Jlig is tegen het Drekbraaken o£ Darmkrinke-

ling. Sommigen willen dat het Lyf , zonder

Kop gedroogd en tot Poeijer gewreeven , de

Waterzugt niet alleen 5 maar ook de Verflop-

pingen van de Lever genecft. Avicenna Itclt

tegen een Verharding van de Milt het volgen-

de voor. 55 Neem zeven vette Vledermuizen 9

33 fny ze den Kop af , en doe ze fchoon ge-

33 maakt zynde in een verglaasde Pot ; giet 'er

33 fterken Azyn op , en zet het op 't Vuur te

33 kooken ; koud geworden zynde, maak de

33 Vledermuizen met de Vingeren klein 3 en geef

.33 van die Sop dagelyks een Lepel vol in : 'z is

33 een beproefd middel.'' Men verhaalt 3 dat

zy in de Ooflerfche Landen 3 gevild en gebraden

zynde 3 als eene Lekkerny plagten gegeten te

worden. De Cliineezen 3 zegt men 3 doen zulks

nog heden 3 zo wel als de Negers in 't binnen-

fte van Afrika. Ondertuflchen is 't aanmerke-

lyk3 dat het Hart en de Tong der grootc A-

merikaanfche Vledermuizen voor een Vergift

gehouden worden 3 alzo zy de Watervrêes

^-
"

veroorzaaken 3 en de Heer LiNNi^us zegt

'^.:. van de gemecnc Europeaanfche 3 dat zy Veny-

xiig zyn.

.

i
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lïoOFD-^

VIL HOOFDSTUK. stuk.

Befcbryving van den Olyphant. Zyne Ver^^

fcheidenheden , Etg$nfchappen en Gehruik.

De Manier om deeze Dieren te vangen , zo in

Afrika als in Ooflindie. Hei Ligbaamsgeftel

en de Ontleedkundige Befchryvif?g van een

Olyphant 5 die He Verfailles is geiveefi. D&
nuttigheid van het Elpebeen e/ Yvoor.

oNder de Zoogende Dieren van den Twee- Naains*^

den Rang , die door den Heer Linn^eüs ^^ ^"*

Brilta genoemd worden, hebbende boven noch

x)nder geene Voortanden, komt de OLYPHAr^T

het eerfte voor. Dit Dier heeft in alle Taa-

ien van Europa byna den zelfden Naam, af-

komffig van den Griekfchen Elephas , die door

de Romeinen is overgenomen : geen Wonder,

inderdaad , dewyl het in Europa niet gevonden

en 'er maar zeer zelden gezien wordt. Sommi-

gen zyn 'er, die deezen Naam afleiden van \

Hebreeufche Woord A/aph (Iceren), wegens de

leerzaamheid van dit Dier: doch 't is waar-»

fchynlyker dat zyn Hebreeufche Naam Phi/y

van een Grondwoord , 't welk iets groots en

wonderbaars betekent, af te leiden zy. Ook
vindt men Schryvers, die zig verbeelden, dat

de Bebemoth der Heilige Schriftuur de Olyphant

zou zyn , doch volgens Bochart wordt be^

1.DKE1.. iStuk. Dd 2 Ri-
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I. Afdeél. Rivierpaard van den Nyl daar mede gemeend.

VII. De Romeinen , die in 't Leger van Koning
Hoofd.

Pyj-j-hus in Lucanie eerlt Olyphanten zagen,

noemdenze Lucas Boves ; 't welk eenigzins waar-

fchynlyk maakt , dat de Naam van 't Hcbrecufch

Ekpb^ een Stier ^ afkomftig zoude kunnen zyn.

Immers , dit is zeker , dat fommigen hem , by

uitfteekcndheid 5 hQtIndifche Beeft ^ enhetvoor-

naamfte aller Beeften genoemd hebben ^ dewyl

hy alle Dieren, die ons op 't drooge van den

Aardbodem bekend zyn , in grootte overtreft.

Rangfchik^ De Heer Klein heeft den Olyphant gebragt

^^^ in het Vyfde Gezin van den Eerden Rang,

zynde de Hairige en Gehoefde , om dat hy vyf

Hoeven heeft aan ieder Poot (^). De Heer

Brisson begrypt in zynen Derden Rang twee

Viervoetige Dieren , die elk een byzonder Ge-

flagt uitmaaken , te weeten de Olyphant en de

Zee-Koe, als beiden geen Snytanden , doch

Hondstanden en Kiezen hebbende (f). Lin-

NiEUs hadt voorheen den Olyphant , in den Vyf-

den Rang, onder de Jumenta geplaatft (t)

,

doch in zyne laatlle verbeterde Uitgave van

het Samenftel der Natuure , brengt hy hem in

deezen Tweeden Rang ; waar door hy van den

Rhinoceros^ daar hy te vooren nevens geplaatft

was, ver afgefcheiden wordt (§)*

On^

(*) Zie deUitgezogte Ijzerhandel, ï. Deel bl. 458«

(f) Zie bladz. inrhier voor.

. (t) Syf^. Nat. Ed. VI.

(f) Zie bladz. 133 , 13^, hier voor.
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Onder de oude en hedendaagfche Schryvers is i.Afdkel.

een merkelyke onzekerheid geweeft, of de O- viL

Ivphant, wegens hec maakzel zyner Pooten, Hoofd-
* STUK
toe de Gevingerde of Gehoefde Dieren gebra2:c _ ' '

'

Twyfeling
moeft worden. Plinilts zegt dai hy vyf Vin- over de

geren heeft , die plomp van gedaante en met ^^^'^*^"-

Hoeven niet met Nagelen gewapend zyn 5 naauw-

lyks van elkander afgezonderd. Hier in fteni-

den de volgende Autheuren overeen, doch de

Heer Ray heeft aangemerkt , dat het onderde

der Pooten naakt w^as , zynde het bovenfte der

Vingeren alleen met de Hoef bekleed, zo dac

men niet kon zeggen , dat hy op Hoorn gaat

,

gelyk het Paard, de Ezel, en eenige andere

Dieren. Die zelfde Schryver , egter , fcheen te

twyfelen over het maakzel deezer Pooten , be-

kennende dat hy ze niet dan in Afbeelding had

gezien, en merkte het Dier derhalve aan als

een middelfoort , tuiTchen die met Hoeven en

Klaauwen.

De Heer DE Vv^ïlde, een Lid der Akademie t,.

van Petersburg, heeft door zyne Waarneemin- "^Jï^etfr

'^

gen dit ftuk in grooter hcht gefteld. Hy ont- rrem,"^"^'

dekte, in een Dier van dit Geflagt, dat aan de

vier Pooten een Hoornige Zelfftandigheid was,

die niet alleen het bovenfte deel der Vingeren

bekleedde , maar den geheelen omtrek daar van

maakte, of liever de gantfche toppen omvatte.

Dit deedt hem den Olyphant houden voor een

Gehoefd Dier, en voor een middelfoort tus-

fchcn die welker Pooten geheel en die welker

l. Deex. iStuk. Dd 3 Poo-
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LAfdeel.P^^^^^ gefpleetcn zyn, en zulks om dat de

VII* Hoornige Zelfftandigheld, welke de Pootenbe-*

Hoofd- dekt, zynde maar een weinig gefpleeten en ge-

groefd 3 zig onder de Voetzool uitftrekt , waar

op hy ze nederzet om te loopen. Ook zegt

decze Waarneemer , dat hy geen waarlyk afge-

fcheiden Nagels gezien heeft op de Huid der

Pooten 5 en hy zou byna den Poot des Oly-

phants voor een enkele Hoef genomen hebben ^

als die der Paarden ; om dat de Huid , tuffchen

de Vooren der Nagelen verheven , hem niet an-

ders toefcheen dan een enkel Hoorn , by toeval

gegroefd : maar, met meer zorgvuldigheid de

Huid tuffchen de Vooren der Hoeven onderzoe-

kende 5 necmende de Hoeven weg en de Vin-

gers geheel bloot maakende , nam hy aan de

Voorpooten vyf, aan de Agterpooten vier Hoe-

ven waar. Deeze Hoeven zyn aan de Huid

van boven vaft , en van onderen 'er mede ver-

eenigd, bevattende van binnen een fponsagtig

Vleefch, 't welk aan de uiterfte Toonbeentjes

is gehegt. Men heeft, daarenboven, onderde

Voetzool' een Hoornige floffe gevonden, gelyk

aan die der Hoeven, welke aan dezelven vaft

is, zynde ruuw, ftekelig, een weinig gevoord

of gefpleeten, maar iets zagterdan de Hoeven.

Volgens dien zelfden Waarneemer is de Voet-

zool der Voorpooten van den Olyphant cirkel-

rond , hebbende eenen omtrek van vier Voeten

en vier Duimen , en een middellyn van ander-

halven Voet over 't kruis: die derAgterpooten

, is
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is een weinig langwerpig, drie Voeten en tien i. Afdeei^

Duimen in den omtrek, anderhalf Voet langen Yü.

één Voetbreed. De infnydingen, die men bc- J^^^^^^^*

fpemt aan de Voetzooien , en voornaamelyk aan

't begin van het Hoorn , 't welk de Vingeren

of Toonen bedekt , ontdaan uic de famentrek-

king van dit Hoorn en de beweeging van de

Voetzool De Hoornige zelfftandigheid is van

boven harder dan onder, wegens de aandoening

van de Lugt en de Zonncfchyn; terwyl ook

het end van dit Hoorn, of zo men wil de Na-

gels der Vingeren of Toonen, door den zwaa-

ren gang van dit Dier plat gemaakt en als te- , .

.

gen den Grond gekneusd worden: weshalve 'er. .t...^:J%

een merkelyk verfchil is in de Pooten van by-

zondere Olyphanten , die niet allen even plat

zyn van Hoorn. De Heer de Wilde heeft'

ontdekt , dat de geheele zelfftandigheid van dit

Hoorn, 't welk de Pooten van boven en van on-

deren bekleedt, uit Vaatjes famengefteld is: 't

welk het Gevoelen van Malpighius, raaken-

de de groeijing van het Hoorn, fchynt te be-

gunftigen.

Uit deeze Waarneemingen blykt , dat de Kenmer-

Olyphant v/aarlyk Vyfvingerig is t^nopzigtvan ^^"^'''^'
^^^

de Voor-, doch Viervingerig ten opzigt van desoN en

Agterpooten, en, miffchicn om deeze reden ,

^^^"^^^

hebben de Heeren Brisson en Linn^eus hier

van in hunne Rangfchikking geen gebruik ge-

maakt. Zy ftemmcn in de Kenmerken van dit.

Dier oyereen^ naaraelyk dat hetgeene Voortan-.

I. DfiftL» iStük» Dd 4 dea
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Ï.Afdkel. den of Snytanden heeft, onder noch boven;

Vn. twee lange Honds- of Hoektanden, die lang

stük:*^^"
uitfteeken, en een Snoet zeer lang en buig-

zaam, waar mede het allerley dingen kan op-

vatten ,
grypen en aan den Mond brengen.

De Huid is niet geheel kaal , maar dunnetjes

met Hair bezet, en de Staart loopt in eenige

dikke Hairen uit. Hy woont in de Moeraflige

deelen van 't Eiland Ceylon aan de Rivieren,

zegt LiNNiEüs : Brisson zegt, dat men hem zo

wel in Afrika als in Afia vindt, doch de groot-

üen in 't laatftgemelde Wereldsdeel.

Afbeel- Verfcheide Schryvers hebben Afbeeldingen
ingen, ^^^ ^j^ j^j^^ j^ ,^ jj^j^^ gebragt en hetzelve be-

fchreeven (i). Onder de^e Afbeeldingen deu-

gen^ volgens Brisson, die van Aldrovandus

en Gesnerus niet ; die van Johnston zyn goed.

Men vindt 'er ook een egte Figuur van in 't

Werk van Seba , naar 't ongebooren Jong

van een Olyphant gemaakt , en cene in de

Stukken van de Franfche Akademie der Wec-

tenfchappen. Wy hebben 'er alhier, om dat

de gedaante van dit Dier zo bekend is , geen

Afbeelding van gegeven.

Vcrfchei-
Veele Schryvers hebben in 't breede gelpro-

<ienheden. Jcen van byzondere Soorten van Olyphanten^

die men in verfchillende Wereldsdeelen vindt;

o ch

{j) Elephas. Raj. Quadr, 12^. Syfl. Nat.ïi.Sï.E,Mus^
1. Tab. III. Fig. l/^ Elephantus. Gesn. Quadr. 377.
Aldr. fi«rf^r Libr. I. Cap. 9. Jonst. Qjfadr* ^o. Xatu
yii, vm, IX.
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doch het fchynt dat die Verfcheidenheden voor- 1. AFDEEt,

naamelyk afhangen van het verfchil der Land- VïL

flreeken , daar zy in huisveften 5 of van de ge- Hoofd-

Iteldheid van 't Khmaat en de Opvoeding, Som-

migen, naamelyk, onthouden zig op de Geberg-

ten 5 anderen aan de Rivieren en MoeralTen

,

anderen in WilderniiTen en BoiTchagiën : fommi-

gen loopen in 't wilde , anderen worden tam

gemaakt en tot den dienfl: gebruikt. De O-

lyphant der Moeraflen, zegt men, heeft blaau- i

we Spongieufe Tanden , die moeielyk te bewer-

ken zyn 5 wegens hunne kwait- en krioefligheid :

die der Gebergten is woed van aart en gevaar-

lyk om aan te doen; zyne Tanden zynkleinder

en fraaijer gefatfoeneerd : <jlie der BoiTchen is

zagtzinniger en leerzaamer; hy heeft grooter

en witter Tanden dan de andere Olyphanten.

Doch onder deeze komen ook zodanigen voor,

die geheel woelt en ontembaar zyn, even ge-

lyk men onder de Oden Ibmtyds boosaartige

ontmoet.

De Olyphant is een zeer leerzaam Dier, en Lecr7.aara=.

kan , niettegenftaande de lomp- en grofheid ^^^^'^

van zyn Lighaam , op veelerley fnaakeryën af-

geregt worden. Hy hoort vv^at men hem zegt,

en onthoudt het gene men hem onderweezen

heeft. De Gouverneur der Stallen van den Kei-

zer van China deedt in tegenwoordigheid van

den Ruflifchen Afgezant , te Peking, deeze

Dieren brullen a's een Leeuw of Tyger, loei-

jen als een Stier, briefchen als een Paard en 't

x.D£EL. istuk, Ddj ge-
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LAFDEEL.g^^^^g der Vogelen nabootzen. Zelfs wiften

VIL zy 't geklank van een Trompet te maaken.
Hoofd- Vervolgens deeden zy , op zyn bevel , hunne

Eerbewyzingen aan den Ambafladeur , met knie-

len 5 gaande eerfl op de eene dan op de andere

zyde leggen, en weder opflaande. Alle die

Olyphanten waren ongemeen groot ; fommigen

hadden Tanden, die zes Voeten uitflaken. De
Koning van Siam zendt 'er Jaarlyks één tot

Schatting aan dien Keizer. De Koning van

Cambodia , in 't Ryk van den Grooten Mogol

,

zegt men dat omtrent vyftig Olyphanten heeft,

v/aar onder eenigen afgerigt om hem alle mor-

gens Eerbied te bewyzen. Men flreelt deeze

Dieren op allerley wyzen, even gelyk degroo-

te Heeren en Vorften in Europa hunne Paarden ,

en geeft ze van de edelfte Spys en Drank, uit

Gouden of Zilveren Schotcels ; vermydende al-

les , wat hun eenigermaate zou mogen ontrus-

ten of vertoornen.

^ V ., 't Is bekend , dat deeze Dieren de voornaamfte
Gcbrmk. ^

Onderwerpen zyn van de Praalzugtder Oofter-

fche Vorften , die dczelven gebruiken, om zig

en hunne Vrouwen , in zekere Koetsjes of Ze-

tels, op de rug der Olyphanten, van de eene

plaats naar de andere te laaten voeren. Inder-

daad zy vertoonen zig door de hoogte van dee-

ze Beeften , die hun boven al hun Gevolg doet

Uitfteeken, als Heerlyken en Heerfchers der.

Aarde. Ten dien einde worden dezelven ten

pragtigfte g^amaft, geleed en toegetakeld,

. .. . ... S^
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en hebben een Leidsman op den nek, die hunLAFOEEL*

zonder Toom , door middel van een Haakje, weet VIL

te beftuuren en te dwingen» Ook verhaalt men,
^^uk^^^

dat zy fomtyds voor Rytuigen met Raderen ge-

zet worden. Doch een voornaame dienft , wel-

ken zy 'er van hebben, is in de Oorlogen, als

wanneer zulk een Vorft of Prins , die de mees-

te Olyphantcn te Velde brengt, doorgaans zya

tegenparty zal overwinnen.

Van ouds is (fit gebruik der Olyphanten be- in dea

kend geweefl by de Ooflerfche Volkeren. Men^^'^''^'

wapende ze met Zeisfens tenftryde, of liet het

enkel aankomen op de kragt deezer Dieren ,

die, verwoed zynde gemaakt door 't ingeeven

van Sterken Drank en Speceryën, of door 't .p.'^oi^

gezigt van Bloed of iets dat naar 't zelve zweem-

de, gelyk Sap van Moerbefiën ofRooden Wyn;
alles vertraden en om ver fmeeten wat hun

voorkwam, terwyl hun yzelyk gebrul een ge-

heel Leger deedt fiddcren en de Paarden inzon-

derheid in verwarring bragt. Een Olyphant,

dien Caesar by zig hadt, verhaalt men, was

in ftaat om 't geheele Pleir der Britten op de

vlugt te jaagen. De Romeinen hadden het gCr-

bruik deezer Becften van de Perfiaanen en Sy-

riers geleerd. Somtyds plantten zy op de rug

der Olyphanten Houten Toorens van verfchei-

de Verdiepingen, waar in zig Boogfchutters of

Pylwerpcrs begaven , die dan , met veel voor-

deel en veiligheid, hun Geweer gebruiken%onr

den om den Vyand te befchadigen. In den

1. Deei^ I Stuk, Sla;̂ ö3
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L AFDEEL.Slag, dien Antiochüs Eupator , Koning van

VIL Syrië , aan Judas den Machabeër leverde

,

srvK^^
hadt deeze Koning meer dan dertig zodanige

Beeften , op ieder van v^elken zig twee-en^

dertig Man bevonden , die aan alle zyden Py-

len fchooten. In Indie plaatfl: men ze voor 't

Front der Armee , honderd Schreeden van elkan-

der; wanneer zy tot een Bolwerk tegen den Vy-

and kunnen dienen 3 tot op het oogenblik , wan^

neer ze worden aangehitfl , om op den Vyand los

te gaan. Porüs ftelde 'er tweehonderd op eene

Linie, toen Alexander hem kwam aantaften*

Krygs- Sedert de uitvinding van 't Buskruid en zwaar

fJyP^^^^^" Gefchut ook in Indie is overgebragt, heeft men
MogoU zo veel dienft niet van de Olyphanten in den

Oorlog, als vanouds. De GrooteMogol, eg-

ter 5 houdt nog verfcheide Olyphanten 5 die tot

den Oorlog opgevoed zyn , en niet alleen pal

ftaan in 't vuur, maar zelfs verdraagen kunnen,

dat 'er Kanon op hunne rug wordt afgefchoo-

ten. Het Stuk , dat men op zulk een Dier legt,

is omtrent vyf Voeten lang en fchiet Kogels van

yyf of zes Pond. Het wordt door middel van

Houtwerk daar op vaft gemaakt, en dus (trekken

verfcheide zodanige Krygs-Olyphanten tot eene

Battery, die men zeer gemal<kelyk kan ver-

plaatzen. Voeg hier by , dat zy nog heden tot

befchutting kunnen dienen, dewyl zy geenlet-

zel hebben van Musket-Kogels. Hier van zag

men by de verraffing van 't Fort St. Davids

r door
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door de Engelfchen een voorbeeld y toen de Moo- ï, Afdeei^

ren zig daar agter verfchuilden. Vlf.

In verfcheide deelen van Indiezyn deeze Die-
g^.J|^^^"

ren een Onderwerp van Koophandel 5 om dat

men ze buitendien tot Laftbeeften gebruikt , e-

ven als de Paarden , Muilezels en Kameelen in

andere Landen. Men fcheeptze langs Vlotten

in de Vaartuigen, of zy worden uit het Water

daar in geheeffen : want dit Dier kan, hoe log

en zwaar het zy , zeer vlug en zonder vermoei-

jing zwemmen, houdende weinig meer dan den

Tromp, waar door zy Adem haaien, boven

Water. Doch in den tyd van Ritzigheid zyn

zy ontembaar dol , en moeten aan zwaare Boo-

men of in de Stallen vaft gekluifterd worden

:

dewyl zy anders alles om ver fmyten en ver-

treeden wat hun voorkomt , behalve hunnen

Befluurder , daar zy akyd ontzag voor heb-

ben , zo men wil. Zy zweeten diestyds flerk

en ftinken veel erger dan een Bok. Gemeen-

lyk worden zy onder de Schaduw van een Boom
gehouden, waar aan zy met een Ketting, om
een der Agterpooten , vaft gekluifterd zyn.

De Romeinen hebben zig ook van de Olyphan- Gebruik in

ten dikwils in de Schouwfpelen bediend , 't zy ^^^^^^«w-

om tegen Stieren of zelfs om tegen Menfghen
^

te vegten. C^sar gaf zulk een Spektakel,

waar in hy twintig Olyphanten deedt kampen
tegen vyf honderd Man. De Keizers Claüdïüs
en Nero herhaalden dit, in de zelfde evenredig-

heid, met Olyphanten die Toorens op de rug

V DcfiL, I siuit» had-
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J.Afdeel. hadden/ Men hadc veel moeite, om die Die»

VIL ren, door aanhitfing, in verwoedheid te bren-
Hoofd- ^^^^ Pliniüs verhaalt, dat een Vorfl, die der-

STUK
tig Man, op welken hy vergramd was , om 't'

leven wilde helpen , dezelven aan Paaien dcedt

binden , en zo veel Olyphanten op hun deedt

los gaan , terwyl die door zync Trawanten wer-

den aangehitft ; doch deeze Dieren toonden

hunne Woede tegen de genen die hun plaagden,en

niet tegen die onfchuldige Menfchen. Het Ge-

weer, waar van zy zig in zulk een Geval be-

dienen, is hunne lange Snoet, met welken zy,

in éénen Slag, een Paard zelfs deBeenen kun-

nen breeken. Ook ligten zy daar mede wel eens

een Menfch of Beeft van den Grond en fmyten

het een Steenwerp ver. Daarenboven kunnen

^y alles aan ftukken breeken met hunne Tan-

den. Wanneer zy des nagts in de Dorpen ko^

men , en by geval tegen een Indiaanfch Huis

of Hut aanftooten, tuimelt dezelve om ver , of

't een Nootedop ware, volgens de uitdrukking

van LE Maire. Het is hun geen werk, zwaa-

re Boomen by den Grond af te breeken , of

r\ : te ontwortelen , door de enkele drukking vau

hun Lighaam. ^

Gedierten De Olyphant, hoe groot en fterk ook, heeft

die den o-j^jg^-j^gj^jj^ verfcheide Vyanden onder het Gfedier-i
lyphant

piaagen. te , die hem zeer plaagen en fomtyds de dood

aandoen. De Rhinoceros , onder anderen, zegt

men dat een geduurigen Oorlog tegen hem voert:

De Leeuwen en Tygers zyn wel zyne gedugtfte

.... i:e.
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tegetipartyën 5 inzonderheid de laatften. ZyLApDEEtL

fpringen op zyn Lyf , bytende en fcheurende 't VIL

zelve waar zy maar kunnen, door welk Gevegt H^^^^^v
. , , 1 , . , STUK, "

de Olyphant zo vermoeid wordt y dat hy emde-

lyk neervalt en in de magt raakt van zyne be-

fpringers. De voordeeligfte plaats , voor deeze

Dieren, om hem aan te taften, is de Tromp of

Snoet , dien zy zodanig toeknypen kunnen , dat

de Olyphant m 't geheel geen Adem kan haaien,

en, wanneer zy ze af byten of veifcheuren ,

moet hy fomtyds van Honger fterven. Ook is

een Muis of Rot, zo men wil, in ftaat hem te

doen verftikken , door daar in te kruipen terwyl

hy flaapt.

De menigte van Elpebeen, die ons van de Vangftder

Weftkuft van Afrika toegebragt wordt , toont ^lypl^.ft^a

genoegzaam, dat aldaar veel Olyphanten moe-

ten zyn ; doch nergens vindt men ze zo menig-

vuldig als in dat gedeelte, 't welk de Yvoor^

Kuft genoemd wordt. De Negers leggen zig

op den Vangft van deeze Dieren toe , zo wegens

het Vleefch , als de Huid , de Staart en Tan-

den ; doch zy weeten niet van ze te temmen

,

gelyk men doet in Indie. Het maakt hun der-

halve geen verfchil , of zy ze in hun geweld

krygen levendig of dood , en derhalve bedienen

!zy zig tot dien Vangft van dit eenvoudig mid-

del. Diepe Graften of Kuilen gegraven heb-

bende, op een plaats daar deeze Dieren veel

komen, dekken zy dezelven met Takken en

Bladeren van Boomen, waar op de Olyphant

1. Deel i. Stuk^ treC-
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I.Afdeel.^^^^^^^^^^ 'er in flort, wordende dus aan de Ne-

VII. gers ten prooy^ die hem met allerley Wapenen,
Hoofd, y^elke zy hebben , afmaaken. Het Lyfwordt dan
{TUK

onder de Jaagers verdeeld ; de Huid dient hun

tot het overtrekken van Stoelen, Banken en

Trommels, de Tanden om te verkoopen, en

de Staart vereeren zy aan hunnen Vorft of

Hoofd , die ze gebruikt om de Vliegen te ver-

jaagen.

Manier om Op andere plaatfen van dat Wereldsdeel heeft

^cn!
*°'

ï^cn andere manieren , om zig meefter te maa-

ken van de Olyphanten. Wanneer zy by troe-

pen verfchynen, wryft een Neger zig het ge-

heele Lyf met hunne Vuiligheden, en, met

zyne Lans naar hun toekruipende , komt hy hun

zagtjes onder den Buik, tot dat hy gelegenheid

vindt, om 'er een onder het Oor te treffen.

Zo dra hy dit gedaan heeft , weet hy fchielyk

weg te fluipen , eer het Dier tyd heeft om hem

te kennen , en de reuk van den Drek bedriegt

alle de anderen, die, hunnen koers vervolgen-

de, hunnen makker den Jaager ten prooy laa-

ten. Indien het Dier, op eenc zo gevoelige

plaats gekwetft zynde , nog kragts genoeg be-

houdt om zynen belediger te vervolgen , zo

moet dezelve zig door de Vlugt redden , tot dat

het Dier, door verlies van Bloed verzwakt zyn-

de , neervalt. Middelerwyl tragten andere Ne-

gers hetzelve nieuwe Wonden toe te brengen,

om dus zynen dood te verhaaften.

De
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- De wyze, op welke men de Olyphanten ini.AFDEEL.

Indie levendig vangt, heeft ongelyk meer aar- VIL

digheid. Wy zullen hier eerfl: de Befchryving
^^J'^^^^"

doen van een Manier, die fomtyds gebruikt
j^^^J^^^^^

wordt, en waar van de Abt de Choisi, in zyn iyphamen

o- 11 inOoftiu-

Journaal van eene Reize naar Stam , op de vol- die.

gende wyze fpreekt. ,5 Deezen morgen zyn

35 wy op een Jagt van Olyphanten geweeft,

5, waar toe ik en Pater Tachard , door

'3$ den Koning van Stam , waren genoodigd.

3, Dit is inderdaad een Vorftelyk DivertilTe-

„ iBcnt. De groote Omtrek heeft meer daa

55 twintig Uuren gaans in 't ronde. Twee ryën

5j Vuuren zyn 'er, die de geheele nagt bran-

55 den, en by ieder Vuur ftaan*, vaq tien tot tien

„ Schreeden , twee Man , met Pieken gewa»

„ pend. Van tyd tot cyd ziet men groote

,5 Krygs-Olyphanten, met kleine Stukjes Ka-

„ non beladen. Binnen den Kring komt ge-

„ wapend Volk , met veel geraas ; men wint

5, allengs Grond en de Omtrek wordt kleinden

•„ Het Vuur, de Kanonftukken en deOIyphan-

„ teU) naderen elkander, tot dat mendewiJde

5, Olyphanten digt genoeg by kan komen om

5, hun Strikken te werpen, daar zy met de

55 Pooten in vaft raaken. Als 'er één gevangen

,5 is, ichieten de Krygs-Olyphanten , die daar

„ op afgerigt zyn, denzelven op zyde , engee-

,5 ven hem , indien hy kwaadwillig is , wakke-

•

55 re ftooten , zonder hem nogthans te kwetzen,

„ terwyl anderen hem van agteren voortftuuwen.

i^DfcEu iStux» e e „ Dan
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I.Afdeel,3> Dan komt 'er Volk^ die hun aan alle zyden

VIL j5 met Touwen omgorden, daar op klimmen en

Hoofd-
^^ ^e geleiden naar dikke Paaien , waar tuffchen

55 zy vafl: gemaakt blyven , tot dat zy zo tam

35 zyn als Lammeren. Wy hebben 'er dus wel

55 twintig zien vangen. De Koning zat op een

55 Krygs-Olyphant en gaf Orders uit. Hy is 't

55 die decze foort van Jagt , welke niet meer in

5j gebruik was 5 weder ingevoerd heeft. DeMi-

55 nifler van onzen Koning heeft my gezegd 5

55 dat deeze Vorft tegenwoordig tweehonderd

5, Krygs-OIyphanten en vyf-en-veertig duizend

35 Man 5 op de been heeft."

Gewoone De gewoone nianier 5 om de Olj^phanten in

^^"g^ya^^^Ooftindie te vangen , is, dat men de wilde door

^en, lift lokt binnen zekere Staketzeis, Kraaien ge-

naamd 5 die Fuikswyze al naauwer toeloopen

,

en eindigen in een naanw Hok of Engte 5 daar

het Dier zig niet langer keeren of v/enden >

veel minder eenig geweld oefenen kan. Zulk

een Kraal is 'er een Kwartier gaans van Louvo

in Siam , (zegt Pater Tachard 5 die het Ver-

maak van deeze Jagt heeft bygewoond,) heb-

bende aan den eenen kant een groot Theater 5

met hooge Muuren als TerralFen omringd 5 waar

op zig de Aanfchouwers plaatzen.
' De Kraal is

wyd open naar den kant van 't Bofch, waarin

men , tegen den tyd van deeze Jagt , eenige tam-

.me Wyfjes Olyphanten doet gaan 5 die de wil-

den cerft in de Kraal en vervolgens in de Engte

lokken. Wy zagen 'er 5 zegt hy , één met haar

in
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In komen 3 en, toen hy 'er in was, werdt dei^AFDEEL.

baan geflootem De Wyfjes vervolgden haaren VIL
Hooï

STUK.
weg, voorby het Theater heen, en gingen ag-^

Hoofb-

ter elkander de naauwe Laan in , aan 't andere

end van de KraaL By den ingang van die Eng-

te hieldt de wilde ftand, waar op de Siammers

allerley middelen aanwendden , om hem 'er in

te dryven 5 en als hy, vergramd, op hun aan

kwam, wiften zy hem, tuffchen de Paliflaaden

door, te ontkomen. Eindelyk was 'er een^^

die , terwyl de Olyphant verwoed op hem aan-

liep 5 zig in de Engte begaf, alwaar het Dief

liem volgde, maar, zo dra het 'er in was, wer-

den twee zv^aare Valdeuren, voor en agter 't

zelve, neergelaten. Toen begon de Olyphant,

zig in de koel bevindende, yzelyk te brullen

en maakte een ïchrikkelyk geweld , doch men

wift hem allengs in ftilte te brengen, en, na

dat men hem met Touwen omgord hadt , werdt

hy aan een Draaipaal, gelykeen ScheepsKaap-

ftander, vaftgemaakt. Men liet hem dus tot 's

anderendaags , wanneer een Indifch Priefter

kwam, in 't wit gekleed , op een Olyphant

gezeten, die hem met gewyd Water uit eea

Gouden Vat befproeide. 's Daags daar aan

ging hy reeds met de anderen weiden , en , na

verloop van veertien dagen, was hy volko-

jiien tam (*).

Het

() Door middel van dergelykeFujkswyze Kraalen wor-
den de Olyphanten in de Landen , welker Vorften aan de
jNederlandfche Kompa^nie Hulde doen op Ceyion, J??aT*

I D£Ej., I Stuk* Ee 2 iyks
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I. Afdeel. Het gewoone Voedzel der Olyphanten is Gra»

Vir. en andere Groente, die zy affcheeren, gelyk

Hoofd- ^^ Offen. Zodanige Kruiden , die hoog opge-

^^
^ *

. fchooten zyn en op vette plaatfen groeijen, be-

zd, minnen zy zeer , en dit is de reden , dat hun

aan de kanten der Rivieren en Moeraflen zel-

den Spysk)ntbreekt. Anders eeten zy ook de

Bladeren en jonge Takken van 't Geboomte,

die zy kunnen bekomen , zelfs de Wortelen

vanden Indifchen Vygeboom, en allerley foort

van Vrugten, inzonderheid Kokosnooteïi. In

die Landen is een Plant / Bloemen draagende

als zwarte Roozen, waar op de Olyphanten

zeer verflingerd zyn , en zy hebben een fterke

Reuk a zweemende naar de Reuk van deeze

Bloemen. Veel nadeel v^ordt dikwils door hun

aan het Jong Geboomte der Plantagiën toege-

bragt; doch wel het voornaamfte , daar zig de

Negers ten opzigt van deeze Öieren over be-

klaagen , is de verwoefting , welke door dezel-

ven fomtyds aangeregt wordt in het flaande

Koorn. Wanneer zy in de Geerftlanden ko-

men, kan één Olyphant, op éénen dag, wel

zo veel daar van vernielen en verflinden, als

dertig Negers in agt dagen tot hun Onderhoud

behoeven: want, behalve 't gene zy opeeten,

treeden zy nog ongelyk meer met hunne zwaa-

re Pooten plat. In Afrika worden , om die re-

den y

'lyks, in de Maanden ^ugujlus en September j inmenig-

^te gevanf^en: gelyk. men breeder zien kan in de Hedeni»

.-^fjlom of Teg, Sp* ran alle rolkeren, HL D. bl. Ö17.
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den, de Koornlanden tegen den Oogfttyd ferk j. Afdeel.

bewaakt en men maakt rondom dezelven kringen Vil.

van 2:roote Vuuren, ten einde deezc Dieren af
H^^^^-^

^ ^ STUK.
te fchrikken ; doch niettemin waagen zy het lom-

tyds daar in te komen, als wanneer 'er geen an-

der middel overblyft, dan dezelven om hals te

brengen. Zy vinden zig, door gebrek van Spy-

ze, fomtyds genoodzaakt Aarde en zelfs Stee-

nen in te flokken ; maar dit Voedzel maakt hun,

zo men verzekert , ziek. Men heeft opgemerkt,

dat zy agt of tien dagen kunnen leeven zonder

eeten of drinken , en , als zy dus uitgehongerd

zyn, is 't onbegrypelyk , welk een Voedzel zy

verflinden. Somtyds eeten zy ook Tabak , die,

wanneer de Planten jong zyn , hun geen kwaad

doet 5 maar , als zy byna rype B-laden hebben

,

hun dronken maakt, en wonderlyke grillen doet

aanregten, of pok wel in een. diepen flaap val-

len 5 't welk de Negers gelegenheid geeft , om
ze gemakkelyk te overweldigen. Hun gewoo-

ne Drank is Water, dat zy eerft met hunne ,

Pooten omroeren en troebel maaken ; waarlchyn-

lyk door een ingeeving der Natuur, om het

Ongediert , dat 'er in mogt zyn , weg te jaagen.

Hunne Drek deugt niet tot Mefl:; want, dewyl

'er veel onverteerde Zaaden van Planten in zyn,

brengt dezelve , daar hy valt , veel Onkruid voort.

Als de Hottentotten geen Tabak hebben, roo-

ken zy van deezen Drek, die, naar men ver-

zekert, zo vi^el in reuk als in fmaak, veel o-

vercenkomft daar mede heeft.

1. DEfL. I Stuk, E C 3 Som*
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Hoofd-
stuk.

Hunnt
Voonree»
ling.

I.Afdeel. Sommigen hebben beweerd 5 dat ieder Oly-

VII. phant maar één Wyfje heeft , en dat hy 't zelve ,

wanneer het een Jong beeft voortgebragt , niet

meer aanraaken zoude : doch 't is zeker , dat de

Mogol aan ieder van zyne Krygs-Olyphanten

vier Wyven geeft , zo men 't noemt; even

gelyk het de Mahomethaanen, volgens denii.!-

koran ^ vry ftaat vier Vrouwen te houden.

Plinius zegt dat zy agterwaardsj gelyk deKe-

melsj paaren , maar hedendaags twyfelt men niet,

of 't Mannetje befpringt het Wyfje , gelyk de

Paarden. Omtrent dentyd derDragtis geen ze-

kerheid; fommigen (lellen dien op agttien Maan-

den, anderen op tweejaaren , en dewyl zy niet

voortteelen , dan wanneer zy in 't wilde en in vol-

komene vryheid leeven, zo kan dit niet gemak-

kelyk naauwkeurig waargenomen worden. Daar

zyn 'er zelfs die verzekeren , dat zy nooit paa-

ren 5 dan wanneer zy meenen voor 't oog der

Menfchen verborgen te zyn , en [eenige Godge^

leerden hebben dit tot beftrafBng van de geilheid

fommiger Menfchen gebruikt. Derham verze •

kert, dat de Olyphantin haar eigen Borflen zuigt

door middel van haar Tromp of Snoet, en de

Melk daar uit aan haar Jong overgeeft ; doch dit is

even zo onzeker, als dat zy haar Jong tot den

Ouderdom van agt Jaaren zou zoogen, gelyk

fommigen willen. „ Die deeze Waarneeming

35 geboekt hebben, (zegt Pater Labat op zy-

5, nen fpottenden trant,) moeften 'er by hebben

w aangemerkt, dat de Kinderen, die zo lang
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5j zuigen, altyd ten uiterfte lomp van Lighaam I. Afdeel.

55 en Geeft zyn." Men meent te weeten, dat ^'^l^

de Leeftyd van den Olyphant honderdvyftig stuk.

Jaaren is.

5, De Natuur (zegt die zelfde Reiziger) heeft ïLighasms-

55 geen StofFe befpaard in het formeeren vanditê^^^^^^•

a5 Dier : zy fchynt zuiniger geweeft te zyn in

55 het fatfoen daar aan te geeven. Het fchynt,

3, dat zy zig niet toegelegd heeft dan op het voort-

3, brengen van een zeer groote klorop Vleefch

35 en Gebeente 5 zonder de moeite te neemen ,

33 om aan de Lighaamsdeelen van deezen Co-

35 lollus der Dieren eene fchikkïng en evenre-

35 digheid te geeven 3^ waar mede zy niet gierig

3, is in haare andere Voortbrengzelen."

Niets 5 inderdaad, is zo zwaar en groot , zoR^^*^^^^P
r \ ^ , r .

ot Snoet,
grot en lomp, onder de Dieren die op t Aard-

ryk leeven , als 't Lighaam van den Olyphant.

Zyn Kop heeft iets gedrogtelyks ; zyn Ooren

,

.fchoon zeer lang, breed en dik, vertoonen zig

klein : zyn Oogen , hoe groot ook , hebben nog

.geen evenredigheid tot den Kop , waar in zy

liaan: zyn Neus is groot, en zo lang uitfteeken-

de, datzy aan den grond raakt. DitLighaams-

deel worde de TtDmp genoemd ; het is Vleezig,

Peesagtig , hol als een Buis , ten uiterfte buig-

zaam , en daar by zo fterk , dat het Dier zig

daar van bedient om de vStammen of Takken

van zwaare Boomen te omvatten , en die uit

den Grond te rukken of af te breeken, om zig

een weg te baanen door digte BoiTchen : het

I. Dfi&i. I. Stuk. E C 4 ge-
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I.Afdeel. gebruikt denzelven ook om zwaare Laften van

VIL den Grond te ligten en die te draagen of op

STUK^^^ zyn rug te laaden. Door deeze Buis haalt het

Adem en ruikt het : in één woord , het is een

verlangde Neus, wyder aan 't b^in dan in 't

midden , en die aan 't end een foort van beweeg-

lyken Vinger heeft , welke de Opening fchynt

in twee deelen te fcheiden of ze byna geheel

te kunnen fluiten. Om kort te gaan, deeze

Tromp is den Olyphant volftrekt noodig tot het

leeven. Want, behalvede Ademhaaling, moet

deeze Snoet hem dienen om alles aan den Mond
te brengen , 't zy droog of nat : dewyl hy met

^en Kop onmooglyk zo ^aag kan bukken , om
iets van den Grond op te raapen , of het Kruid

met den Bek af te fcheeren; en dit 's de reden

dat hy, als zyne Tromp is afgehakt of afge-

fcheurd , van Honger moet fterven.

Bek en De Bek , aan 't onderfte van den Kop ge-

plaatft, heeft aan de Bovenkaak twee ver uit-

fteekende Tanden , die aan dit Dier voornaame-

lyk fchynen gegeven te zyn , om zig tegen zy-

ne Vyanden te verdedigen. Alle Olyphanten

egter hebben deeze Tanden niet , en lommigen

verzekeren , dat de Wyfjes ze in 't geheel ont^

beeren , als daar in gelykende naar de Hinden,

die geen Hoorens op den Kop draagen. Ande-

ren, wederom, zeggen, dat de Tanden der

Mannetjes naar boven, die der Wyfjes naar

onderen gekromd of geheel regtzyn. „ Doch

3, dit is een misflag, (zegt Pater Labat,) de

„ Oly^
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iV Olyphanten van beide Sexen hebbenze onver- 1. Afdeeu

:,, fchillig krom of regt, en wat de grootte be- VIL

3, langt, dezelve hangt af van den Ouderdom
^JJ^^'j^^"'

,3 van het Dier : want men moet zig niet ver-

3, beelden 3 dat zy ter Wereld komen metzul-

„ ke fchrikkelyke Wapenen." Dezelvenzynvan

den Kop af tot omtrent de helft hunner langte , en

zelfs verder , hol ; het overige is digt en zwaar

Been, uitloopende in een fpits, waar mede de

Olyphant te fchrikkelyker flooten toebrengt , als

de zwaarte van zyn Lighaam , in zyn verwoe-

den drift, de fnelheid meer kragt byzet: zy

zyn gewoonlyk de oorzaak van zyn dood , om
dat zy het zo zeer geagte Yvoor of Elpebeen

uitmaaken.

Uit de Geftalte van den Olyphant , zyne zwaar- 2yn be-

lyvigheid en de dikte van zyn Bcenen, die zig
I^JYo^p^'^^

als Pylaaren vcrtoonen waar op een grof en

zwaar Lighaam ruft, zou men zig verbeelden,

dat dit Dier niet in ftaat was om fnel te loopen,

veel minder om te draaven. Hy doet nogthans

het een zo wel als 't andere. Met zyn gewoo^

nen tred legt hy wel zo veel wegs af als een

Menfch in den zelfden tyd bekwaamlyk afloo^

pen kan , en , wanneer hy het , vergramd zynde,

op een draf zet, loopt hy fneller dan een Paard,

om dat hy veel wyder ftappen doet. Vergeefs

is 't , in zulk een geval , voor hem te vlugten

,

ten zy men liftig zig weet te verfchuilen , of /^

in engten te kruipen, die hy niet palTéeren kan,

of in het vlugten verfcheide bogten maake, 't

1. D£EL. istuk. Ee 5 welk
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I.AFDEEL.welk de Olyphanten, w^ens de grofheid van

VIL hun Lighaam , zo fchielyk niet doen kunnen.
Hoofd. De*ineefle Olyphanten van Afrika zvn bruin

STUK. •'^

De Ko- ^^ ^^^^ g^^yk die van Indie; alwaar men eg-

Jfiur der ter ook witten en zwarten vindt , die in groote

Staart. ^g^ing zvn om hunne zeldzaamheid. De Berig-

ten van den Eerbied , dien men aan de zodani-

gen bewyfl , zyn Wereldkundig. Zelfs wordt

verhaald 5 dat fommige Vorften van Indie wel

bloedige Oorlogen hebben gevoerd, om de be-

zitting van een witten Olyphant. De Huid is

oneiFen, rimpelig, en zo hard, dat'ereenSnap-

haans-Kogel op affluit, zonder ze te kwetzen,

Zy hebben een Stiart, die zo lang is, dat zy

byna tot den Grond reikt , van gedaante als een

. Offen-Staart , welke deeze Beeflengeduurigbe-

weegen en flingeren, even of zy de Vliegen

verjaagen wilden.' Aan 't end van deezen Staart

zyn eenige Hairen, waar van de Indiaanen,

wanneer zy 'er witte onder vinden , veel werks

maaken om zig teverfieren. Men wil ook, dat

zy dezelven gebruiken om de Doofheid te ge-

neezen, fleekende een dodje daar van in 't Oor.

Zy verbeelden zig, zegt Redi, dat dezelven 5

om den Arm gebonden, iemand voor altoos van

Duizeling bevryden enhem bewaaren zullen voor

den kwaaden Invloed van een Moeraflige Pes-

tilentiaale Lugt.

Zwaarte en jj^q^ yj^dt de Zwaarte van den Olyphant ge-

rekend op drie-duizend-vyf-honderd Ponden;

doch 't is ontwyfelbaar, dat hier omtrent een

. . tos-
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kragtig verfchil moet zy^i naar de Grootte dee- 1, Afdeel.

zer Dieren^ Die van Afrika, in de Landen VIL

tulTchen de Rivier Niger en Sierra Leona^ heb- ^^^^^^^^

ben 5 zo men verhaalt , de langte van agt t55t

tien Voeten, en de hoogte , als zy op hunne

Pooten ftaan, is van tien tot twaalf Voeten. Ia

Indie, zegt men, dat 'er grooter zyn dan deeze;

fommigen van vyftien , agttien en omtrent twin-

tig. Voeten hoog : doch 't verfchilt veel , met

welk een Voetmaat dit gemeten zy. Ondertus-

fchen komt dit zo onwaarfchynlyk niet voor>
'

dewyl men weet, dat fommige Olyphants-Tan- . /

den de langte hebben van agt of tien Voeten 5
'^'^'^'^

en de zwaarte van honderd Ponden. Op Ceylon

zyn de Olyphanten zeer klein , en worden voor de

beften , bekwaamftcn tot het Werk en aardigften

gehouden: zo dat ook de Ncderlandfche Ooftin-

difche Kompagnie van daar Jaarlyks tufTchen de

dertig en veertig tot Schatting ontvangt.

Men heeft 'er fomtyds, doch zeer enkeld. Jongen ïn

en niet dan jong, in Europa gezien. In't Jaarbra'gtr
^^'

1668 werdt een Afrikaanfche die omtrent vier

Jaaren oud was , door den Koning van Portugal

gezonden aan den Koning van Vrankryk. Hy
heeft dertien Jaaren te Verfailles geleefd , en

is, geduurende deezen tyd, niet meer dan een

Voet hooger gev^orden , op de hoogte van ze-

ven en een half Voet, die hy hadt, toen hy
ftierf. Omtrent dcez^n tyd was 'er een uit de

Indien te Parys , dien men voor Geld liet ky*

ken , zynde maar vyf Voeten hoog en drie Jaa*

X, deèu h ^"i^^* ten
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LAfdeel.^'™ oud. Deeze zou derhalve in een Jaar tyds

VIL anderhalf Voet hebben moeten groeijen , om
Hoofd- qo zvn vierde Jaar de hoogte te hebben van den

STUK.
J^

•'
*" «^

voorgemelden ; 't v/elk niet onwaarfchynlyk is,

dewyl men w^eec dat alle Jonge Beeften fterkfl

aangroeijen in de eerfte Jaaren. Het ongeboo-

ren Olyphants-Jong, waar vanSEBA deAf beel-

ding geeft , hadt de grootte omtrent van een vet

Varken of van een gemeft Kalf.

Eigen- In den gemelden Olyphant van Verfailles zyn,
fchappen geduurende den tyd, dat hy aldaar in 's Konings

van Ver- Diergaarde gehouden werdt, verfcheide dingen

opgemerkt, die, het geen de Ouden van de Ei-

genfchappen deezer Dieren gefehreeven hebben,

eenigermaate bevefligen. Hy fcheen het , zei.

den de Oppaffers , te kunnen bemerken , wanneer

men de fpot met hem dreef, en zulks te ont-

houden, om zig by gelegenheid daarover te

wreeken. Aan een Man, die hem bedroogen

hadt, door zig aan te ftellen, of hy hem iets

in den Muil wilden gooijen , gaf hy met zyne

Tromp een ilag, die den Man ter Aarde fmeet

en denzelven twee Ribben in 'tLyfdeedtbree-

ken, waar na hy hem met Voeten tradt , een

Been verbryzelde , en , op de Kniejen gaande

leggen, dien Man de Tanden in den Buik wil-

de fteeken ; doch dezelven gingen maar in de

Aarde , ter wederzyde van de Dye, die niet ge*

kwetft was. Hy heeft, om de zelfde reden,

een ander Man tegen een Muur verpletterd.

Een Schilder wilde hem aftekenen in een bui-

. ; . ten-
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'teiagewoon portuur 5 naamelyk, met de Tromp I.Afdeel,

opgeheven en den Bek open: ten dien einde VII,

wierp de Knegt van den Schilder, om hem ing^|^^^^^'>

die houding te doen blyven 5 hem Vrugten in de

Keel 5 en hieldt zig gemeenlyk maar, of hy ze

'er in werpen wilde: daar door wierdt de Oly-

phant toornig 5 en, als of hy wift, dat de be-

geerte van den Schilder de oorzaak ware van

dit Ongemak, 't welk men aan hem toebragt,

viel hy , in plaats van den Knegt , op den Mees- .

ter aan , en wierp naar denzelven , door zyne

Tromp , een menigte Waters , zo dat het Pa-

pier , op 't welke de Schilder tekende , geheel

bedorven werdt. Gemeenlyk bediende deeze

Olyphant zig minder van zyne kragt dan van zy-

ne behendigheid , die zo groot was , dat hy met

'weinig moeite een dubbelden Lederen Riem,

om zyn Been gegefpt , kon losmaaken , doende

de Tong uit het Leder en het Leder uit de

Gesp; en als men de Gesp, om zulks voor te

komen , bewonden hadt met een Koordje , dat

met verfcheide Knoopen vall was, maakte hy

't zelve los , zonder iets te breeken. Op zeke-

re Nagt, zig dus ontflagcn hebbende van zyn

Band , brak hy de Poort van zyn Hok zo be-

hendig open , dat zyn Oppafler daar door niet

wakker wierdt : van daar liep hy in verfcheide

Perken van de Diergaarde, de geflooten Deu-
ren opbreekende, en 't Muurwerk zelfs verbry-

zelende, wanneer hy 'er niet door kon. Dus
ging hy in de Hokken van andere Dieren, die

I. DEF.U I Stuk, 'er
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I« Afbeel. 'er zodanig van verfchrikten , dat zy. meeftal naar

VIL de verftafgelegene plaatfeirv^n het Park de vlugge

.^Z^^^' namen. Hy hadt van de Varkens een groote af-
«TUK*

keerigheid en fcheen inzonderheid te vreezen

voor derzelver gefchreeuw , 't welk ^lianüs

reedvS aangemerkt heeft; doch den fchrik voor

de Muizen, waar van Pliniüs en anderen Ipree-

ken 5 wierdt men in deezen Olyphant niet ge-

waar.

Ontleed- Dc Leden van de Franfche Akademie der

Befchfy. Weetenfchappen , ^die deezen Olyphant, toen

ving. hy geftorven was , geopend en naauwkeurig be-

fchouwd hebben 5 geeven dc volgende Afmee-

tingen van de grootte zynes Lighaams. Het

hadt in 't midden eenen omtrek van twaalf Voe-

ten en zes Duimen: de langtc was agt en een

half Voet, van 't Voorhoofcl tot aan 't begin

van de Staart: de hoogte, van de Rugregtne-

derwaards , als hy overend ftondt , zeven en een

half Voet : het onderde des Buiks kwam drie

en een half Voet van den Grond.

2yn Ge- Wy zullen eerft de Ontleedkundige Befchry^

ving mededeelen van zyn Geraamte , dat veele

aanmerkelyke Byzonderheden heeft. De zelf-

ftandigheid der Beenderen , in 't algemeen , v^as

zeer verfchillende van die der Tanden ; weshaV

ve het gantfch onwaarfchynlyk is , dat men 'er

ooit Yvoor van gemaakt heeft, gelyk eenige

Schryvers verzekeren. Het Bekkeneel hadt de

langte van twee Voeten, en vier Duimen , de

breedte en hoogte van tv/ee Voeten. DeszelÉs

JMaa-

taamte.
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Naaden waren zo zigtbaar en regelmaatig nietjL AfdesÖi

noch zaagswyze of getand, als die van 't Bek- VIL

keneel der Menfchen en andere Dieren. De *^^°^o-

dikte der Wanden was ongemeen: aan 't Voor-

en Agterhoofd omtrent zeven of agt Duimen

,

aan de Zyden half zo veel : doch men moet dit

niet aanmerken voor vaft 5 digtBeen: geenzins.

Twee zeer dunne Tafels maakten de uit- en

inwendige Oppervlakte uit, welker groote tus-

fchenwydte vervuld was met een menigte Hok-
jes en Cellen , gelyk de TuflTchenlaag der Been-

deren van 's Menfchen Bekkeneel , doch onge-

lyk wyder en grooter, fommigen wel zes Duim
lang, hebbende gemeenfchap met elkander en
gemaakt van zeer dunne harde plaatjes Been.

\ Is buiten twyfel dit maakzel van 't Bekke-

neel, 't welk de Ouden reeds heeft doen opmer-

ken, dat de Pylen vry diep in des Olyphants

Kop konden ingaan, zonder hem gevaarlyk te

kwetzen. Egter is aan 't Agterhoofd een plek
of fleuf , daar dit fterke Dier zeer gemakkelyk,
door een kleine fteek, kan om 't leven gebragt
worden en dus redt zig de Geleider van 't zel-

ve , die 'er op zit, wanneer de Olyphant begint
te woeden, fomtyds uit het gevaar, door aldaar

een Nagel te fteeken in deHerfenen. Het Zeef-
been hadtin dit Dier, wegens zyne groote ronde
Gaten, meer gelykheid naar een Zeef3 dan in
anderen. De Tromp en Tanden waren beideii
in het groote Been van de Bovenkaak ingeplant,
niet de laatften in de Slaapbeenderen, gelyfc



44S • B E S C H R Y V I N D

ï. Afdeel. Cardanüs zégt. D^ Tromp hadt, in hetdoo-

VIL de Dier , de langte van vyf Voeten en drie

^}^Z^^^' Duimen ; zy was aan den Wortel negen Dui-

men dik en drie aan 't end. De Onderkaak was

een zeer zwaar ftuk Been , niet plat van voo-

ren , maar rond en veel korter dan de Boven-

kaak ^ doch niettemin over de twee Voeten lang.

De geheele Ruggegraat hadt de langte van tien

Voeten en twee Duimen. Zy beftondt uit ze-

ven Wervèlbeenderen van den Hals, twintig

van de Borft, drie van de Lenden ; drie van.it

Heiligbeen 5 niet vaft gegroeid aan elkander,

en een-en-dertig van de Staart; in 't geheel

yier-en-zeftig fluks. De Ribben waren twintig

in getal , onder welken zeven , die men egte

noemen kan , als zynde met haare Kraakbeen-

deren gehegt aan 't Borftbeen , dat uit drie

Stukken beftondt. Het gedeelte van de Voor-

pooten 5 dat voor het Opper-Armsbeen in den

Menfch verflrekt, was twee Voeten. en drie

Duimen , het onderfte gedeelte twee Voeten

lang : het Dyebeen ^'m de Agterpooten twee

Voeten negen Duimen , de Schenkel negentien

Duimen. Hier uit blykt , dat de Vooi-pooten

,

niet langer dan de Agterpooten zyn , gelyk fom-

migen verzekerd hebben ;v hoewel zy in een lee-

vende Olyphant zig langer vertoonen. Het

maakzel en famenflel der Voeten geleek meer

naar dat van den Menfch , dan in andere Die-

ren. Ook kwamen zyne Darmbeenderen, die

-. to de Beelien zig ver naar om hoog uitflrek-^

^
^ kep.



leen 5 met den bovenkant van het Heiligbeen L Afdssï;.

t)mti-ent gelyL Zy ftonden^ met hmmm ran4 VïP

teaar tw€c ¥oeten van elkaïider af. Hst Dye»^^li
feeeii ïieeft geeïi Hais^ zynde met zyn roeden

Knop oemiddelyk tegen het Henpebteö aange»

piaatft Hier uit Iran men ontdekken ^ dat de

B'eendereii 5 tüe x)p vovfchdèd plaatfen ¥Oör Reo-

'zebeeriderai 'veftoond worden ^ ¥an Olyphanteïn

^yn. Het plat der VbetOB^ '^o voor ate Ëgteij,

fe :g^ecr któn^ fraat de dikte van de Beenei

te rekenen» fa alle Gelediiig€ïi der Vinge-

ten üf Toonen van ditBrer^ wzrai Zaadbeemi:-

Jes 5 ¥€ei gi'ooter fialreveniedigteid $ dan in den

Men'fdi^ -en uit welkerplaatzïng düidelyk bleek^

datxy gelyken dieoH doeïi als de KnlefchyE

Alle de Bywaflcn gingen gemlïkelyk van de

^cend'eren sf ^ hor groot OGk de öngelykliedeè

waren 5 -die dezelven hegten aaa de Beenderen."

Eer wy de inwendige deelen befchryren^ xi}% ï^&Uuü..

len wy moeten ipreeken iran de Hóid ^ die he£

gdiade Llgliaam omktedL uitwendig vertoon»

^eïi -zig da^r m tweederiêy Eimpels ; ïiMmelyk

iLOiUmg^ 'lioilc Groefj^^ $ geïyic wy bi'nnén de

Handen hebben ^ eb. vCThetCE Naiden ^ gelyk

c^p de HuTiden van ïi^agere cMde Menfchen, Dit

gc^f <!-€ HEid -een zeer ODbe¥aÏÏïg^ vettootóng:

«fccïi -men wli 5
' dat die in oade Oïypte.ntefi glad-

der' wordt en iBOoijen Men kaïi niet met föm«

TO5ge Scfayvers zegg-eo j dat de Oïyphant zulke

Iiölfe-Gitrfjes overa! heeft 5 en dat die elkan-

der altoos viatents-of micswyze kruifèï} ; want

J^Oeejl.. ï Sivs:. Ff OU-
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LAfdeel.^^^^ Ontleedkundigen vonden de Huid op veel

VII. plaatfen onregelmaatig gefronfeld , zo dat die

Hoofd- byzonder naar de Schors van oude Eikeboo-

men geleek. De Opperhuid was op fommige

plaatfen zo dun als Papier , op anderen wel een

vierde Duims dik. Die dunne Opperhuid kleefde

niet aan de Huid , gelyk in andere Dieren en

den Menfch , maar was 'er hier en daar losjes

aangehegt met eenige Vezelen , waar onder zig

de Huid met een oneindige menigte kleine Heu-

veltjes 5 als Sagryn , vertoonde. De dikke Op-

perhuid is eenigermaate aan de Huid vaftgegroeid

of gedroogd , en fchynt een foort van Huid-

kwaal of Schurft in den Olyphant uit te maaken,

waar aan zy zeer onderhevig zyn en waar tegen

de Oppaflers hun de Huid dikwils met een Spons,

die in Olie gedoopt is , beftryken. De Laze-

ry 5 die in de Huid plaats heeft by fommige

Menfchen, voert hierom den naam van Oly-

phants-Ziekte. De Huid van dit Jonge Dier

was niet onkwetsbaar noch ondoordringelyk voor

fcherp Geweer , en men heeft zelfs befpeurd

,

dat het van 't fteeken der Vliegen aandoening

had, 't welk waarfchynlyk gefchiedt in de gToef-

jes der fyne Opperhuid. Zy tragten zig, zegt

men , daar tegen te befchutten door deeze groef-

jes met Aarde te vullen. Die van Verfailles

wentelde zig altyd in het Stof, na dat hy zig

gebaad hadt , 't geen hy zeer dikwils deedt , en

men heeft gezien , dat hy Aarde fmeet op zo-

danige plaatfen van zyn Lighaam , waar Vliegen

za-
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Eaten, om dezelven weg te jaagen. Gedroogd f. Afdeeu

zyndcj was de Hiiid van dit Dier zeer hard en VIT.

omtrent een half Duim dik; wordende, als men Hoofd-

ze in 't Water kookte, nog de helft dikker:

doch alle moeite , door onze Ontleedkundigen

aangewend, om iets naders in dezelve te ont-

dekken , omtrent het Werktuig van 't Gevoel

,

is vrugteloos geweeft.

By 't openen van den Buik vondt men , dat Spiere

a

de Huid met kleine Vezelen gehegt was aan^'^" ^^^

twee zeer breede ftcrke Spieren , wedei^zyds één,

die , van het voorde gedeelte der Ribben en

het Borftbeen afkomende , in fiet voorfte vaa

de Knie werden ingeplant; zo dat zy, over het

Schaambeen heen gaande en daar aan gehegt ^

behalve den Buik ook het voorfte deel der Dyën

bedekten.. Onder deeze Spieren, die met het

Vleefchvlies 5 dat de Dieren van den Menfch

onderfcheidt , fchynen overeen te komen , was

een Peesagtig Overtrekzel , zeer hard , en flyf

gefpannen over de gewoone Buikfpieren, die

zeer dik waren , hebbende ieder haar eigca

Vlies , van gelyke natuur ; zo wel als alle de

andere Spieren des Lighaams. Het Buikvlies

hadt , op fommige plaatfen , de dikte van een

half Duim , doch was van een los famenweef-

zei , en zo Spcngieus, dat het zig door de min-

fte fpanning liet uitrekken. Dit zelfde is in de

nieefte enkele Vhezen van 't Lighaam deezes Oly-,

phants waargenomen.

Het Net, dat gewoonlyk de Darmen bedekt, 'rGedarm-

1. D££t. iStuk, Ff 2 was^^'



452 Beschryvin g

I.AFDEEL.wa^ ïn dit Dier niet aan den voorkant van de

VIL Maag, maar aan den agterkant van dezelve ge-

IIooFD- j^ggrt 20 dat het tuffchen 't Gedarmte en de
STUK. ^

Rug lag. Het was zeer dun en teder, zonder

Vet, gelyk het gantfche Lighaam : want het

geheele Dier was door Ziekte vermagerd. Men
verwonderde zig allermeefl: over de wydte der

Darmen, die de evenredigheid veel te boven

ging , welke zy gewoonlyk hebben in Dieren

die niet herkaauwen. Om die reden heeft Ari-

STOTELES zeer wel gezegd , dat de Olyphant

zyn Darmen van zodanig een maakzel heeft,

dat hy vier Maagen fchynt te hebben. Doch

men zal dit ligt begrypen , als men in aanmer-

king neemt , hoe veel Voedzel dit Dier ver*

flond. Men gaf hem dagelyks tagtig Ponden

Brood , twaalf Pinten Wyn en twee Emmeren

Pottagie 5 daar vier of vyf Ponden Brood in

kwamen. In plaats van de Pottagie gaf men

hem om de twee dagen twee Emmeren Ryft in

Water gekookt 3 boven en behalve 't gene hy

van de genen die hem bezogten kreeg. Ook

werdt hem dagelyks een Schoof Koorn gege-

ven tot zyn vermaak; want, na dat hy de Ai-

ren opgegeten hadt, maakte hy bosjes van het

Stroo, waar mede hy de Vliegen verdreef, en

plukte het overige tot Kaf, dat hy zeer be-

hendig met zyn Tromp wift te doen. Boven-

dien leidde men hem byna alle dagen in 't Land

om 5 en dan fchoor hy de Groente af met zyn.

'•'f^-' '' t^ Tromp^
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Tromp, die op eetende. Dit alles 3 nu, gaf een j. AFDftFx.

groote Buikvuiling aan deezen Olyphant. vil.

De overmaatii2;e wydte der Darmen was ^^^^^^*

STUK*
vooral aanmerkelyk in den Karteldarm , die een

middellyn van twee Voeten hadt. De Blinde

en Regte Darm verfchüden veel van die w^yd-

te. De dunne Darmen konden omtrent agt en

een half Duim overdwars haaien , en waren by-

na overal van gelyke wydte, zynde agt-en-der-

tig Voeten lang en zeer dik van Rokken. De
Oogluikende Klapvliezen , aan het begin der

Darmen , by den uitgang van de Maag , vier

Liniën hoog; waren niet van elkander afge-

fcheiden en dwars loopende , als gewóonlyk;

maar netswyze te famen gevoegd , tot verfchei-

de onregelmaatige figuuren. ]])ergelyk een ge-

weefzei was 'er in de dikke Darmen , die mee

elkander de langte" hadden van twee-en twintig

Voeten ; dat is het geheele Kanaal der Darmen

zeftig Voeten. Dus was de langte der Darmen

omtrent in gelyke evenredigheid tot die van het

Lighaam , als in den Menfch plaats heeft,

, De Maag hadt, op ver naa, zulk een wyd- De Inge»

te niet. Men vondtze , in deezen Olyphant , op ^^'^^^"*

*t breedfle maar veertien Duimen wyd , en dus

ongelyk naauwer dan de Karteldarm , fchoon

zy de langte van drie en een half Voet had^

De Slokdarm was 'er omtrent in 't midden in*

geplant , en 't gedeelte ter flinker zyde liep

puntswyze uit, zynde van binnen uit Bladeren

famengefleld, gelyk de Boekpens indeherkaau-

I. Deejl. I. Stuk- F f 3 V/eU*
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LAFDEEL.wendc Beeften. Men zag inden bioneodea

Vïl. Rok van dit Ingewand 3 voor 't overige, ver-

HooFD- fchej^e kleine gaatjes 5 waar onder eenige groo-

tere y die veel geleeken naar de Klierswyze

greintes, die meo in de Varkensmaagen vindt.

De Lever 3 die, drie Voeten lang zyndc, in

twee byna gelyke Lobben was verdeeld, hadt

van buiten eene zeer brain groene koleur, van

binnen was zy Afchgraauw , droog en hard van

^elfftandigheid , omtrent als gekookte Lever.

Maar 't aanmerkelykfte was, dat men "er gee-

ne Galblaas aan vondt, 't geen men in een O-

lyphant, die voor eenige Jaaren in Ekigeland is

ontleed geworden , ook waargenomen heeft.

Daar tegen was de Galbuis zeer dik en hadt

haare inplanting in den Danii, op drie Voeten

afftands van den uitgang der Maag. De Poort-

Ader, die op de zelfde plaats uit de Lever

voortkwam, hadt de wydte van veertien Liniën.

De Milt , die langs den bodem van de Maag

door middel van het Net was aangehegt, had^

de langte van drie Voeten en de dikte van ze-

ven Duimen. In den Olyphant, dienOiLLius

ontleed heeft , veel kleinder dan deeze , was

zy vier Voeten lang ; \ welk niet overeenkomt

met het gene Aristoteles beweert, dat de

Olyphant de Milt, naar zyn Lighaam te reke-

nen, kleiner heeft dan eenig ander Dier. Haa-

ire zelfftandigheid was zeer hard, en beilondt

üit digt tegen elkander aan fluitende Vezelen.

Het Alvlees^ een Voet langzynde:^ maakte een

Ka.
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Kanaal, met de Galbuis gemeen, 'c welk met r. Afdeel,

een Tepeltje, van grootte alseenNooc, inden VI ï.

Hoofd
STUK,Darrn uitliep. In de Nieren waren , aan de
^^^^'

uitwendige Oppervlakte , veele Klieragtige

greintjes, met hunne kleine Loosbuisjes, zigt-

baar.

Omtrent de declen der Voortteeling ftondt Deelen

men zeer verbaasd , wanneer men deezen Oly-
teeiing!^^^^*

phant, by 't openen, een Wyfje bevondt te

zyn, daar men hem, geduurende al den tyd

van zyn verblyf te Verfailles, voor een Man-

netje gehouden hadt. Aan dit Dier, naamelyk,

vertoonde zig uitwendig een Lid, van twee

Duimen dik , 't welk men toen bevondt de Kit-

telaar te zyn , die , als gewoonlyk , haaren oor-

fprong met twee takken hadt van de Schaam-

beenderen. De Lyfmoeder was zo ver inwaards

geplaatft, dat 'er, tulTchen den uit- en inwendi-

gen Mond, een afftand gevonden werdt vau

drie en een halven Voet. Zy hadt de langtc

van agttien en de breedte van tien Duimen

,

zynde langwerpig rond van gedaante , van bin«

nen effen en glad. Dit Lighaamsdeel liep in

twee Hoornen uit , die niet , gelyk gewoonlyk

in de Dieren , zig aanflonds afzonderden , maar

wel een Voet lang tegen elkander aan gevoegd

waren , en vervolgens zig in twee takken fcheid*

den. Zy hadden de langte van twee en een

half Voet in 't geheel , zynde in 't begin ander-

half Duim , omtrent het midden zes en aan 't end

drie Liniën wyd. De Trompetten waren zeer klein

. J. Deel. i.Stuk^ Ff 4 eQ
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I. AFMEL.eo de Ei]emefleo meefl verteerd of verfletifL

¥Iï, lo de Barft voodt ineii de gaatjes van het

^^.,^^^' HarÈzakieg doc3f welken men zig verbeeldt dat

DeBorft. ^^ Vogt^ 't welk 'er in is, uitzypert^ zeer

zigtbaar. . Het Hart was rond 3» euy hoe men

^coiatj een Voetgroot 2, doch week van Vleefchl

^ ' ^ Meo vcodt 'er dat Beentje oiet' in, 't welk

Galei^us ib zyiieïi Olypham gevc^den hadc

:

docli de zyne was zeer gr^ot^ eii.daarom 5.. wsar-

icfjyi'ilykj een Onde: deeze- een jong ea aan

een isitteerende Ziekte geftorveo. De Groote

Slagader 5 uit het Hart komende j> badtdewyd-

te van drie DoiiBeo overdwars 5 en teare Rok-

ieo waren twee Lioien diL De I^ong was

maar in twee Lobbeo verdeeld en geheel be-

dorven. Het Strottenhoofd was byna een half

;Vcx?t wyd; de Liigtpyp drie Duimen. De Aan-

hangzels of Staarten van 't MiddeMftbedektem

de Hol-Ader eo Groote Slagader tot aan h€%

Heiligbeen,

_ „ r, In het Bekkeneel van dit groote Dier vondc

men de Herfenen zeer Hem 5 hebbende ^ met

het Agterbrein^ niet meer dan agt Doimeo

langte en zes Duimen breedte 5 en maar negen

Ponden zwaar: doch het Agterbreiti^ op zig

zelve 5 was naar evenredigheid grooter dan in

eenig ander Dier. De Oppervlakte der Herfe-i

nen was met dergeiyke Darmswyzeuitpuih'ngen

en groeven als in den Menfch* Men kon dé

Kliertjes van de Vlegt der Bloedvaatjes zeer

duideiyk zien. De Pynappelklier was zeergrocH:
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CB week: de SljTiiiklier hadt de laiigte van een l Afdeel,

Duim eo üep vao oDdereo puntige alwaar zy yu.

door een gedeelte van \ Harde Herfenvlies ^
Hooi-©-

zonder eenige opemog , werdt onderfchept. De
.Reukzeouweii hsddeo een Duim middellyns en

eeoe zeer aanmerkelyke lioUigheid. Die vaa

het vyfde Paa? ^ welke veel Zenuwen aan een

Lighaamsdcel vao deiiOlyphaiiitgeeveo^ dat lie-

dere Dieren niet hebben 5 (te weeren de Tromp,)

waren ook een Duim breed. De Gezigtzeni3-

wen 5 in tegendeel , wai*en kleio 3 zonder blyk

van eenige holte. De Oogbol hadt een niiddei-

jyn van twintig Liniën 5 het Hoornvh'es eeoe

van dertien: het Kryftallyn van zeven en de

dikte van vyf^ zyode van agteren bolronder dan

van vooren. De Kring van 't Oog was Kafta-

iiie-bruin. - De Traanklier voiidt men ^ op de

gewoone plaats , in den grooten Ooghoek ^

hebbende een Loosbuis van wydte als een

Schryfpen, niet een Tepeltje aan 't end ge-

flooten. Zy was gehegt aan 't platagtige end

van een halfringswys Kraakbeentje 5 dat den

Oogbol omving ^ en ^ dunner wordende ^ het Oog-

luikend Vlies maakte , 't welk door twee Spie-

ten bewoogen w^erdt, die men nog in geen an- •

dere. Viervoetige. Dieren hadt gevonden , hoe-

wel zy zeer zigtbaar zyn in de Vogelen. Tus-

fchen het Oor en het Oog was.w^ederzyds een

•Gat : welke Gaten men bevondt de Uitgangen

te zyn van twee groote Klieren, onmiddelyk

onder de Huid.geplaatft, Strabo heeft reeds

i.jdeeu I stu.:. f f 5 aan-



458 Beschhyving
I.Afdeel. aangemerkt*, dac de Olyphanten daaruit een

VIL fmeerig Vogt ontladen ^ wanneer zy ritzig zyn.

stuk/^' Binnen het Bekkeneel was het Werktuig van

't Werk- de Reuk als gewoonlyk, doch uitwendig vondt
mig van dcj^en een zeer aardig SamenfteU op datde Vog-

ten, welken dit Dier door zyne Tromp op-

zuigt 5 niet in de Neus komen mogten. Het

groote Gat, dat de Opening is der Neusgaten,

was bedekt met een groot Kraakbeen, 't welk

als een Gewelf maakte , van onderen in

twee dunner Plaatjes gefpleeten , die waarfchj^n-

lyk tot dit oogmerk van de Natuur gefchikt

zyn. Immers zy zyn gehegt aan de loodregte^

Spieren van de Tromp , die ze om hoog kun-

nen ligten 5 terwyl men gereedelyk mag onder-

ftellen, dat zy van zelf neerdaalen door hunne

Veerkragt, waar toe de Kraakbeenige aart hun

zeer bekwaam maakt. Behalve deeze twee

Plaatjes was 'er een derde Aanhangzel , 't welk,

van den top van 't Gewelf neerdaalende , het

groote Gat in tweeën verdeelde , maakende dus

de twee Neusgaten, die met een dik Vlies be-

kleed waren, dat met een menigte Kliertjes,

van grootte als Erwten, was doorzaaid.

*t Maak- In de Tromp zyn twee Buizen , van elkan-

isoliv^f^ der afgefcheiden , waar van de eene tot de

Ademhaaling dient , de andere om Water en

andere Vogten in te zuigen, om die door de

jzelfde Opening, waar mede hy dezelven ont-

vangen heeft , in den Mond en dus in de Keel

te brengen, of anders met geweld weder uitte

t>laa-
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9

blaazcn. Dit Lighaamsdeel beftaat, dat aan'LAFDEEu

merkelyk is 3 alleenlyk uit Peesagtige Vliezen VIL

én Spieragtig Vleefch, zonder eenig Been of
^^^^

Kraakbeen. Tot deszelfs verfchciderley bui-

gingen 5 uitftrekking en inkorting , heeft het

tweederley foort van Spieren ^ waar van onze

Ontleedkundigen de zodanigen de Loodregte

noemen 5 die met haar eene end gehegtzynaan

't inwendige Vlies , met het andere aan 't uit-

tvendige dat de Tromp bekleedt , maakende

regte hoeken met de Buis^ waar uit zy voort-

Icomen met haar Vlcezig gedeelte. De andere

foort van Spieren, die zy de Evenwydige ge-

heten hebben, loopen langs heen, en, met

het midden van haare Buiken famengehegt zyn-

de , maaken zy een groote Spier uit , welke in

de gedaante van een Riem , een of twee Li-

niën dik , en agt of tien Liniën , dat is omtrent

drie vierde Duims, breed, van het bovenfte

der Tromp tot aan de punt neerdaalt. De
Peezen van deeze Spiervezelen zyn ingeplant

in 't binnenfte Vlies van de Buis. Ieder groo-

te Evenwydige Spier is op haar kant geplaatft

,

nevens de anderen ; want men vindt 'er zo veel

zulke Riemen, als noodig zyn om de geheele

rondte van de Tromp uit te maaken ; zynde

van elkander afgefcheiden door een foort van

Vlies, 't welk een .uitbreiding is der Peezen

van de Loodregte Spieren. Uit dit Samenftel

worden de verfcheiderley werkingen , die de

Olyphant met zyne Tromp of Snoet verrigt,

1 Deel. i Stuk» ZCCr
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l Afdebl. 2^^^i' gemakkelzk afgeleid. 5, Want (zeggen on-t

vn. 55 ze Ontleedkundigen) wanneer alle de Lood-
Hoofd-

^^ j-egte Spieren, door haare Samentrekking

,

STOK*
>, het buitenfte en binnenfte Vlies elkander

„ doen naderen 5 moet de dikte van bet Vleefch,

„ daar tulTchen , verminderen , en dus nood-

„ zaakelyk de langte van de Tromp toenee-

,, men ; om die zelfde reden is 't klaar , dat de

jy Samentrekking der Evenwydige Spieren ^ al-

53 Ic te famen , de Tromp moet intrekken,

55 en 5 naar dat zy op verfcheide plaatfen wer*

3,5 ken 5 moeten daar verfchillende inkortingen

3., gefchieden , waar door die verfcheideriey

5, buigingen en wonderbaare omkrommingen

,

53 tot welken de Tromp in ftaat is , worden te

,3 wege gebragt".

Het Elpe* De twee groote Tanden aan de Bovenkaak

Yvoor^ van den Olyphant, de voornaamfte verweering

van dit Dier , waarom zy ook in 't Franfch de-

fenfes genoemd worden , zyn van ouds her in

groot gebruik geweeft. Zy maaken die zo ver-

maarde en koftbaare StofFe uit, Elpebeen of

Yvoor genaamd , waar van Koning Salomo een

geheelen Throon maaken, en met Goud over-

trekken deedt. Het werdt hem , eenmaal in de

drie Jaaren, tegelykmetGoud, Zilver, Aapen

en Paauwen , of mogelyk Papegaaijen , ter Zee en

waarfchynlyk van de Kuft van Afrika toegebragt.

Tegenwoordig komt het befte Yvoor vanAngO;-

la en uit het Eiland Ceylon, en andere plaatfen

der Ooftindiën, Iedereen weet ^ dat dit byna

de
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de eenigfte Stoffe is, van welke op den Draai-
1. Afdfeè.

bant het allerfynfte en kondigde Werk kan vii.

worden 2;emaakt; dewyl het by zyne hardheid ^^f^J^'^-

een genoegzaame taaiheid heeft en een onge-

meenen glans door 't polyden verkrygt. Men

behoeft alleen de kondige Stukken 5 die in de

Befchryving van 't Kabinet van den Heer de

Servie're afgebeeld zyn , na te zien , om daar

van overtuigd te worden. Niet minder wordt

hetzelve tot ingelegd en Beeldfnyders-Werk ge-

bezigd. Ook maakt men van 't Yvoor , door

't zelve te branden, een fyne Verfdoffe, die

by.de Schilders Fluwee/zivan genoemd wordt,

en welke men , dus ook , van Hertshoorn en

ander Been kan bereiden; doch 't is aanmerke»

lyk, dat, op deeze manier, de witde Stoffen

het mooyde Zwart geeven. Daar moet vry

veel van gebezigd worden tot deeze verfchei-

derley gebruiken, alzo de Franlche Kompagnle

van Senegal, jaarlyks , meer dan vyftigduizend

Ponden Yvoor plagt te trekken uit de Landen

in Afrika , aan haar onderhoorig.
)

In de Geneeskunde heeft het Elpebeen ook Gebroikiii

zyne nuttigheid, hoewel men 't gemcenlyk thans ^^
Geneen-

niet hooger agt dan Hertshoornen. Het wordt

op gelyke manier, geraspt zynde, in Water

gekookt^ of, door den Damp van kookend Wa-
ter broofch gemaakt zynde, in Poeijer gebruikt;

als wanneer het niet alleen Zuurbreekende is,

maar ook eene Zweetdryvende kragt heeft, en

daarom in kwaadaartige Köortfen, met andere

I. Deel, i Stuk, Mid-
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I.Aföeel .
Middelen gemengd , wel voorgefchreeven wordt*

VIL Door Deftillatie geeft het dergelyk vlug Zout-,

Hoofd ' Geeft en Olie, als de Hertshoorn, en van het
£TUK

Overblyfzel kan men, door uitbranding in 't o-

pen Vuur , de Stoffe maaken , die Spodium ge-

noemd wordt , welke van veel dienft is door

haare famentrekkende kragt tot Bloedftemping,

in den Buikloop, doch inzonderheid ook tegen

't Zuur in de Maag en het Gedarmte, en om
de Wormen te dooden of uit te dryven. Men
geeft ze inwendig van een tot twee Scrupels in,

uitwendig wordt zy in Oogwaiertjes en tot op-

drooging van loopende Zweeren , gebruikt. Het

een en andere komt in verlcheide Samengeftel-

de of Winkel-Middelen der Apothecken.

VII ï. H O O F D S T U K.

Befchryvifig van de Zee-Koe, getiaamcHSiziWi-

tl of Lamentin , volgens de Verhaalen van

Labat, de ia Condaminc ^'/?^;;//^r^//. Vangfi

der ZcQ-Koeijen in de Wedindïén. Gebruik

van haar Fleefcb en Spek ^ en van den Steen ^

genaamd Lapis Manati.

Naamsre- ^^ ^ algemeen als de .Naam is van het nu

den. M^-^ I^atft bcfchreeven Dier, zo verfchillendé

is die van het Dier, dat ik nu zal befchryven;

niet alleen by byzondere Natiën, maar ookby

de Naturaliften. De Spanjaarden, Imvooners

van
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van Amerika en de Weftindiën, noemen hetj^AFOEEL.

Manati^ om dat het iets aan 't Lighaam heeft , vilL

dat meer naar Handen zweemt dan naar Poo-^^^^J^^-

ten. Het wordt van de Portugeezen Pezze Mou-
^
Ier of Muger^ van de Franfchen Lamentin ge-

heten. De Amboineezen noemen het Dujung

of Doujong ; de Inboorlingen van Guajana in

Amerika, Cojumero ^ die aan de Rivier der A-

mazoonen Pegehiey. Immers alle deeze Naa-

jnen betekenen, volgens Artedi, het Dier,

waar aan hy den Naam geeft van Tricbechns^

als een Vifch , die ruighairig is over 't Lyf.

LiNNiEüs geeft het ook deezen Geflagtnaam

,

doch den Bynaam van Manatusj en Brisson

befchryft het onder dien van OdobenuSy wel-

ken LiNNiEüs aan den Walrus wegens zyne uit-

ffceekende Tanden hadt gegeven , tot onder-

fcheiding van den Zee-PIond; daar men egtcr

van Oog-getuigen niet gemeld vindt, dat de

Manati of Lamentin zulke uitfteekende Tan-

den heeft. De geleerde Has^us is van oor-

dcel , dat dit de Tachafch van Mofes geweefi:

zy, en dan zoude men door Dallenvellen (*)

het Leder of de Huid van zulke Dieren te ver-

Haan hebben. De Nederlanders noemen de-

zelven Zee-Koeijen, in overeenkomftmetden

Naam van Bceufmarin of racbe marine^ die

door de Franfchen ook aan dit Dier gegeven

wordt, en niet zonder reden, dewyl het een

Kop

(*) Exod. 25', vers f.

X, Deel» I Stuk,



L AFDEEL*Kop facefi: nriar dien van een Koe gelykende efi

Vlii. Gras eet, "t Is waarj, dat iiieri dka naamook
Hoofd-

^^^j, ^^ WalruflcD geeft , doch ék gefchiedtmcer
STUK,

wegeos de grootte dan wegens de gclykbeid vaii^

gedaante; want hunne ronde Kop zweemt wei-

nig oaar dien vaii eeo Koe-Beeft.

Kenraer- ^^ Kenmerken vao dit Dfer, volgens den

kea vxïi-
j|e£;|. Lii^^^us , zvo : ö&t het geen Voorcandeo

N^üs. heeft ; dat de bovenile Hoek- of Hotidstandeo

enkey fta^n: dat het in de Onderkaak weder-

zyds twee Kiexeo of Itlaaltaodee heeft , die uit

een, rimpelig Beee Ipriiiten, De f43'pen zya

dubbeld, en de Agteipooten fameogevoegd tot

een SDtarDt^in. De BovcDlip ^ zegx hy , is meè

fl:y¥e ^ kromme Keevclfaorilels gewapend: over

'c Ligfa^am heeft liet korte Hairen j nietdigt aan

elkaö-dcr geplasift : de Voorpooteo zyn kort ,

sk Haedefi , met Nagels bmi de Vfogereo ; het

lieeft twee üijers aan de BorIL Het eet Kmi«

den 5 kat zig temmen; heeft vennaakin 't Mu-

ziek. Het Vleefdi is eetbaar. Men vindt die

Dier io de Amerifeanrche Zee.

r Befchry. ArTEDI 5 op WiesS VOÖTgailg LïNNiEüS de

ARTEm. Zee-Koe te vooren oók onder de ViÜcheOj en

wel onder die 5 welker -Staarten plat leggen of

Horiioetaai zyn , geteld hadt ; befehryft dezel-

ve als volgL Dit Dier heeft de laagte van

tien* twaalf $ veertien y v^'fden Voeten ofmeer,

de breedte van zes tot zeven Voeten : de zwaar-

te ran zeventig
-s
tagtig, honderd of tweehon-

derd PondeB. De omtrek van "t Lighaam, Ja

'tron-
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\ ronde 5 is omtrent agt Voeten. De Kop Islafdbéu

langwerpig, en gelykt meer naar die van een vin.

Varken, dan eenifijc andere. De Oogen zvn Hoofd-

klein en het heeft kleine Gaten in den Kop , 'm\

plaats van Ooren : de Lippen zyn groot. Twee

üitfleekeride Tanden heeft het ^an ieder zyde

van den Bek, een Span lang en een Duim dik;

twee Vinnen aan deBorfc, famengefceld uitvyf

Beendertjes als Vingeren , die door middel van

een Vlies famengevoegd zyn, hebbende ieder

Beentje drie Geledingen, zonder dat nogthans

de Yin zig kan famentrekkcn. De Staart legt

Waterpas : het heeft geen Rugvin. De Wyf-

Jes zyn met twee ronde Uijers voorzien , tus-

Ichen de Borftvinnen geplaatft. De Teeldeeleo^,

zo in de Mannetjes als in de Wyfjes , gelyken

byzonder naar die der Menfchen ; als ook de

Navel, De Fluid is dik, hard en byna*ondoor«

dringbaar , dunnetjes bezet met kort bruinagtig

afchgraauw Hair : volgens Clüsiüs met dikke en

taamelyk lange Hairen. Het Vleefch is goed

van fmaak en gezond, wit van koleur. Het laat

zig tam maaken en fchikt zig naar de wil der

Menfchen , maakende geluid met zugcen en ftee*

nen. De Krokodil en Haay zyn zyne Vyanden.

Het houdt zig voornaamelyk in de Monden der

Rivieren op , eetende Gras en Zeewier. Men
vindt het op verfcheide plaatfen van Afrika,

aan de Roode Zee , aan 't Eiland Madagaskar;

by Ceylon; aan de Molukkifche, Philippyn-

fche en Maldivifche Eilandei;: als ook in de

X. Deel. i Stuk. Gg Wefl-



'400 B E S C H R Y V I N G

'Hoofd*
STüKV

Verhaal

van Clu-
sius.

i^AFDEEL. Weflindiën, in de Rivier der Amazoonen , in

vni. Brafil, Suriname, Peni; enz.

Onder de Autheuren y welken Linn^^ats op-

telt, die eene Befchryving en Afbeelding, of

de Befchryving alleen, geeven van dit Dier

(i), is ook G^usius , die daar van in 't breede

fpreekt. „ Eenige Hollandfche Zeelieden , (zegt

„ deeze geleerde Naturalift,) van de Reize te-

5, rug gekomen in 't Jaar 1600, hadden uit den

5, Wefter-Oceaan met zig gebragt een Walvifch-

5, aartigen Vifch van het Geflagt der Robben,

3, doch ongelyk grooter, dien zy een Zee-Koe

3, noemden, en, dewyl zy zo wel het Mannet-

5, je als het Wyfje gedood hadden, had ik het

i, pleizier van in dit Jaar te Amftcrdam niet al-

„ leen de geheele Huid te zien van 't Mannet-

3, je, met Stroo gevuld, en aan een Balk op-

„ gehangen , op welks Rugge door hun het

5, Jong gelegd was , dat zy ook hadden gevangen

3, en met zig gebragt : maar zelfs zag ik eenige

3, Ribben van het Wyfje, met Vleefch nog

3, daar aan: want zy hadden 't op de Reize ge-

3, geten als Oflènvleefch. Op dat de evenre-

3, digheid beter zou kunnen waargenomen wor-

3, den , heb ik het Jong laaten aftekenen , naar

3, 't eigen Voorwerp 3 't welk ik te Amfterdam

3', gezien had , en dat vervolgens in de Gaande-

?> i^y

(i) Manatus.'i^o^rf. Pisc. 490. Gesn. Tisc, ii^.-Heri^,
Mex/c. 225, Manati. Clus, f-vot. 15;. Aldr, P/Vc. }^^8»

Manaii, fiye Vacca marina. Raj, Qj^adr, 193,

/
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^j ry van den Akademie-Tuin te Leiden werdt lapdeel*

^, opgehangen." VIII.

Clüsius befchryft vervolgens de geMte van
^^Jj^^^^"

dit Dier, en hy meldt uitdrukkelyk, dat het y^^^^'^j-^^^

geen Agterpooten had, om mede te loopen , Afbeeldio-

maar een Staart , die zeer wanfchapen was ,^^"'

hoewel zy iets breeder wierd aan 't end ; daar

het Dier, naar men zeide , zeer fnel mede

zwemmen kon- De Afbeelding van de Zee-Koe

by Leoüat 5 moet uit de Herfenen gefmeed

zyn 5 volgens de figuur van 't Rivierpaard vau

den Nyl; zynde de Pooten, gelyk die Reiziger

meldt, uit het Berigt der Matroozen daar aan ge-

voegd (*) ; maar die van de Lamentin is beter (f).

Brisson meldt wel duidelyk, dat geen Schryver

gewag maakt van de Tanden van dit Dier ; waar

doorhywaarfchynlykop 't oog heeft die uitflee-

kende Tanden, waar van Leguat als ook Arte-

Dl fpreekt. De Heer Brisson heeft , zo hy meldt ^

nooit de Lamentin gezien , en daarom gebruikt hy

de voorzigtigheid 5 van niet te zeggen, welke

Schryver een goede Afbeelding daar van gege-

ven heeft.

De Heer Klein , die aanmerkt dat Clüsius Twyfelia-

ook dit Dier noch levendig noch dood, maar|^L£iNr

alleenlyk de gevulde Huid gezien heeft, trekt

de Befchryving, welke deeze Natuurkenner daar

van heeft gegeven, in twyfel ten opzigt van

de Pooten. Want, zegt hy, zulk een Dier

zou

{*) Legüat, rcja^e, p. ^6. (f) Pag. 93,

!• Deel. i$t\jk^ Gg 2
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I. Afdefx. zoa op den Oever niet kunnen loopen omGrai^

VIII, te eeten, indien het geene Vooipooten had.
Hoofd - ^^ jg Agterpooten 5 die aan de Huid niet gevon-

den zyn 5 kunnen ingetrokken zyn gewceft , ge-

lyk in andere Dieren van dergelyke vSoort, of

gefatfoeneerd als die der Robben, enz. Om
kort te gaa\i , hy verbeeldt zig , dat de Bcfchry-

^ \ vingen van dit Dier , tot nog toe , zeer gebrek-

kelyk zyn geweefl. Ray zegt, fchertzende,

datj zo DioGENEs de Laraentin gekend had>

hy geen Haan zou hebben behoeven de Veders

af te plukken , om een tweevoetig Dier te heb-

ben zonder Pluimen ; dewyl dit Dier daar van

een Voorbeeld uitlevert , zo zeldzaam in het

Ryk der Natuure.

Verbaal Die duifterheden zyn ^ door bet onderzoek der

l"b^t^^
hedendaagfche^ Reizigers, eenigermaace opge-

/ helderd. Pater Labat verhaalt, in zyne Rei-

zen naar de Wertindifche Eüariden , dat hy.

een Vv^yfjes Lamentin op 't Strand zag bren-:

gen, welke de Negers geharpoeneerd hadden.*

3, Deeze Vifch, (zegt hy ,) zoekt de plaatfen

55 daar Rivieren zyn, om dat hy een-of twee-^'

3, maal 's daags zoet Water komt drinken, na

„ dat hy zeker Kruid gegeten heeft, *t v/clk-

„ op den bodem van de Zee groeit: maar hy

„ loopt weg, zo dra hy het minfce geraas'

„ hoort, want hy is zeer fchuuw, en heeft

5, het Gehoor zeer fcherp, doch een flegt Ge-'

3, zigt. De Spanjaarden noemen Majiates of

3, Manatii 't geen vv^y Lfimentw noemen; als
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^3, cea Vifch dié Handen heeft. Men zoudevL Afdeél.

V,? naar myn oordeel, dit Dier gevocglyk Zte- Vni.

•53 Koe kunnen heeten; want ten opzicht van de !,:„^^^"^'

„Keel, de Uijers, de manier om Jongen te

55 werpen , en die te zpogen \ heeft het veel

,5 overeenkomtt niet de Koebeeden. Ik mat

55 deeze, en bevondt ze, van 't end des Mails

^ 33 tot aan het begin van de Staart , veertien Voe-

35 ten negen Duimen lang: zynde het Lig-

3, haam, tot daar aan toe, volmaakt rond van ^

'5, omtrek. De Kop was groot, de Muil wyd

•5, met dikke Lippen, en eenige lange ruuvve

„ Borflels boven aan: de Oogcn waren ^zaer

5, klein, naar de groette van den Kop , en de

'5, Ooren fcheenen niet anders te zyn dan twee

55 kleine Gaten : de Hals is zeer dik en kort

,

.*, en, zondereen kleine beweeging, die'tzel-

3, ve den Kop een weinig dcedt buigen, zou 't

,3 niet mooglyk zyn den Kop van 't Lyf teon-

33 derfcheiden. Ik weet niet, hoe men den

55 naam van Voeten of Handen heeft kunnen

'3, geeven aan twee Vinnen, die zy een v/einig

3, beneden den Hals heeft, leggende tegen den

3, Buik aan ; waar van fommige Sehryvers voor-

3, geeven, dat dit Dier zig bedient om zig ' -

33 langs den Grond voort te fleepen. Men moet

3, hetzelve, om 'er dus van tefpreeken, nooit

3, hebben gezien. Voor eerft : 't is 'er zeer

3, ver van daan , dat deeze Beenen of Armeu...

35 in ftaat zouden zyn om een zo zwaar Lig-

3> haam op te, houden of langs de Aarde tedocp

i^PhEi. iStuk, Gg 3 35 he-
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I.Afdeel. 55 beweegen: ten anderen hebben my een me-

VïIL 55 nigte Perfoonen, inzonderheid van onze Vry- -^

Hoofd-
^^ buiters 5 die dikwils geen ander beftaau heb-

\ 55 ben 5 om van te leeven 5 dan de Lamentin-

5, Vangft 5 eenftemmig verzekerd ; dat noch

35 zy , noch de Indiaanen der Land-Engte van

3, Darten y die zonder tv\^yfel de bekwaamde

35 Viffchers zyn in de Wereld 5 ooit de Mana-

55 ti op 't Land gezien hebben. Deeze Zwem-

55 vinnen van de Lamentin worden alleenlyk

55 Handen genoemd 5 dewyl zy ^er zig van be-

55 dient om haare Jongen te draagen of liever

55 vaft te houden, terwyl zy ze de Pram geeft.

55 Deeze Vinnen zweemen zeer naar de Pooten

35 van een Schildpad: ik ontken niet, dat zy

55 veel dikker zyn en langer, doch daar was

55 reden toe 5 want het Dier is ongelyk grooter.

55 Of men ze Pooten of Handen noemen raoet>

35 laat ik aan 't oordeel myner Lezeren: ik wil

35 't niemand kwaalyk neemen, dat hy liyne

55 denkbeelden niet omhelze.

55 De Wyfjes Lamentin heeft twee ronde

55 Uijers of Borden : zy waren , in dit Onder-

55 werp 5 zeven Duim breed 5 en vier Duim of

55 daar omtrent uitpuilende ; de Tepel was van

5 5 dikte als de Duim 5 en rykelyk een Duim

55 lang. De omtrek des Lighaams van dit Dier

55 was agt Voeten en twee Duimen. De Staart

55 hadt de gedaante van een groot Palet , zyn-

55 de van 't begin tot aan het end negentien

55 Duimen lang 5 en omtrent vyftien Duimen

,3 op
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„ Op 't breedfte, aan 't uiterfle end ongevaar i. Afdeel.

55 drie Duimen dik. Zy geleek byzonder naar VIJL

55 die Yzeren Plaaten, waar van mende Ploeg- ^^'^^^^V

5, yzers maakt 5 wanneer dezelven eerft uit hec

55 Vuur komen. De Huid is op de Rug byna

3, zo dik als een dubbelde Offenhuid, doch

35 veel dunner onder aan den Buik : zy is van

55 kleur als Arduinfleen 5 bruin, grofkorrelig pn

35 ruuw 5 met Hairen van de zelfde koleur 5 dun

55 ftaande 5 dik en taamelyk lang. Men reken-

„ de dat deeze Lamentin agthonderd Ponden

5, zwaar was : ik heb ze niet gewoogen , maar

5, op 't oog, naar ik denk, was 't 'er niet ver

5, van daan. De VilTchers hadden ook haar

5, Jong gekreegen , 't welk omtrent drie Voe-

5, ten lang was en daar wy ons Avondmaal rae-

55 de deeden. Het Staart-end hadt men aan 't

55 Spit gebraden , de Kop en het overige van

;, het Lyf waren op verfcheiderley wyzcn toe-

5, geregt. Een , met Melkgemeft Kalf , en dee-

35 ze Vifch 5 verfchillcn niets : 't is het zelfde

55 Vleefch , ten opzigt van de blankheid,

„ malfchheid en lekkerheid ; de iinaak en geur

„ zyn één, en, indien ik den Vifch niet ge-

35 zien had voor dat hy gefneeden en gekookt

3, werdt , zou ik naauwlyks hebben kunnen ge-

5, looven , dat het geen Vleefch ware.

55 Ik was beseeris te weeten, hoe men dit ,

^^^s^
^ ^ '

cier Zee-

5, Dier gevangen mogt hebben. Een der Ne- Koeijen.

-3, gers, die 'er tegenwoordig waren , zeid my,

33 dat hy 't -zelve hebbende- zien tefiaapenleg-

' I. rXKEL IStUK, Qg 4 53 g^^
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L Afdeel. 5) g^^ *^^^ den Mond van de Rivier der Gallioe-

Vlir. ?) nen , in allen haaft zyn Harpoen was gaan

Hoofd-
^^ haaien, met zyne Koorden Lens; dewylhy

5, niet dan kleine Lynen by zig had. Het Yzer

„ des Harpoens was agt of negen Duim lang ,

.

55 en hadt , derdhalf Duim van de punt af,

^, een Tong : aan 't onderfte van den Steel was

5, een Ring, daar 't eene end van een Koord

5, of Touw 5 omtrent een Vinger dik , was aan-

„ geknoopt, hebbende aan 't andere end eea

5, Blok van wit Hout, daar men de Koord hadt

5, op gewonden. De Neger, met dit Tuig dan

5, wederkomende, en de Zee-Koe nog ziende

y, leggen 5 naderde dezelve zo llilletjes als 't

5, hem doenlyk was, op dat zy niet wakker

5, worden mogte. Haar onder zyn bereik ziea-

3, de, fmeet hy 'er den Harpoen met al zyne

5, kragt in , terwyl een ander Neger het Touw

55 afwondt, werpende eindelyk het Blok in Zee.

5, De Vifch nam, zo dra hy zig getroffen

53^ voelde, de vlugt: zy volgden hemmethun-

5, ne Kanoo , zwemmende , uit al hun vermo-

3, gen, op het Blok aan, dat zy altyd boven

5, Water konden zien en hun den weg wees,

5, Na verloop van een groot Uur, befpeurden

5, zy, dat het Blok niet meer voortging, en,

5, daar uit befluitende , dat het Dier moede be-

5, gon te worden en wat ruftte , zwommen zy

5, nog fterker voort , om het Blok weer te

5, krygen , dat zy eindelyk bereikten ; maa-

5, kende toen het end van het Touw voor aan

33 bun
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>, hOT Schuitje vaf!:^ De Harpoenier hieldtzigt Afdeeu

5, voor in 't Schuitje, om nog een Harpoen te VIïL

3, fchieten, indien hy 'er gelegenheid toe vond, g^^^°*^-

5, dat zeer dikwils gebeurt ; wyzende middeler-

5, wyl met het end van zyne Lens of Piek aaa

„ den genen, die aan 't Roer zat, welken

5, koers de Vifch nam , om 'er regt op aan te

^, ftuuren ; want met zwemmen was 't niet meer

5, te doen. De twee andere Negers gingen op.

9, den Bodem van het Schuitje zicten, om het

5, in evenwigt te houden, en tot ballaft te,

,5 verflrekken. Zo dra het Dier beweeging aan

5, het Touw voelde, toog het vyeder op de

9, vlugt, en fleepte de Kanoo fneller agterzig,

5, dan een Karos die van zes Paarden, op een

5, vollen draf, voortgetrokken wordt. Dit

'5, hieldt het Dier nog een Uur lang uit. Ein-

"^, delyk liep het vaft op een Ondiepte , daar de

-• Nesers het verder met Lenfen afmaakten, . \,

5, Het Jong, dat geduurig zyn Moer gevolgd

5, was, bleef by haar: de Neger fchooc 'er zyn

5, Harpoen in : het werdt aanftonds gevangen

5, en in de Kanoo gedaan: maar, dewyl de

5, Oude te zwaar en groot was, bonden zy 'er

5, hunne Koord, aan 't begin van de Staart,

5, ftyf om, en maakten ze vaft aanrt agter-

3, end \^n de Kanoo, brengende het gevangen

3, Dier dus aan Land, daar zy het niet zon^

3, der hulp van de andere Negers op 't drooge

,, haaien konden.
"

^.^^^^^^ ,

De Heer DE la Condamtne fpreekt 'er, in^^n de la

ï. pE^^L I. Stuk. ^8 5 ^yï^NE.
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ï,AFDEEL,zyn Bèrigt van de Rivier der Amazooncn,

VIII. op de volgende wyze van. „ Ik heb te Sn
Hoofd-

^^ p^^^/ dVwaguaz naar de Natuur afgetekend

5, den grootllen der bekende Viflchen van zoet

55 Water, waaraan de Spanjaarden en Portu-

,5 geezen den naam geevcn van Zee-Koe of

5, Os-Vifch 5 dien men niet verwarren moet

5, met de Rob of het Zee-Kalf der Ouden.

5, Die, daar wy van fpreeken, aaft op 't Kruid

5, aan de kanten van de Rivier; zyn Vleefch

5, en Vet komen genoegzaam met die van een

5, Kalf overeeÉ. Het Wyfje heeft Uijcrs, daar

55 zy haar Jongen mede zoogt. Sommigen heb-

35 ben de gelykenis van dit Dier met den O3

55 nog volkomener willen maaken, door aan 't

55 zelve Hoornen toe te fchryven, die 'er de

,5 Natuur niet aan gegeven heeft. Het is, ei-

55
gentlyk gefproken , geen Dier van beiderley

^^rnfhl'^^ Leven (*), dewyl het nooit geheel uit het

55 Water komt, en 'er zelfs niet geheel uit

55 kan komen ; hebbende niet dan twee Vinnen,

5, redelyk digt by den Kop, in de gedaante

55 van Vlerken, zeftien Duimen lang , die aan

y5 't zelve voor Armen en Pooten verflrekken.

,5 Het doet niet meer , dan zyn Kop buiten 't

3^ Water uitfteeken, om het Kruid, dat op den

5, Oever groeit , te bereiken. Dat ik afteken-

55 de was een Wyfje , lang zeven en een haU

35 ven Konings-Voet , en op 't'breedfte twee

55 Voeten. Ik heb 'er , na dien tyd , groóter

5, gezien. De Oogen van dit Dier hebben



VAN DE Zee-Koe. 475

, ^eeii evenredigheid tot de grootte 'van zyn I. Afdeel^^

Lichaam: zy zyn rond en maar een vierde VIII.

„ Düims wyd: de opening der Ooren is nog g^-^j^^

,5 kleinder^ en vertoont zig als een Speldegaat-

,, je* Sommigen hebben gemeend, dat het aan

„ de Rivier der Amazoonen byzonder eigen

53 was, doch het is niet minder gemeen in de

,, Oronoque. Men vindt het ook , doch zo

, menigvuldig niet, in de Oyapoc enverfcheu

de andere Rivieren omfl:rceks Cayenne en de

5, Kufl van Guajana , en waarfchynlyk op meer

5, andere plaatfen. ' Het is het zelfde, dat men

5, Lamentin noemt te Cayenne en op de Fran-

„ fche Eilanden van Amerika; doch, naar ik

3, geloove, is de Soort een weinig verfchilleni

3, de. Diep in Zee ontmoet men 't niet: het

is zelfs zeldzaam aan de Monden der Rivie-

5, ren, doch men vindt het op meer dan dui-

3, zend Mylen afftands van de Zee , in de

„ meefle groote Rivieren , welke uitloopen iii

5, die der Amazoonen. "

De Befchryving van de Zee-Koe, door Pater Befchry-

DU Tertre , komt , op weinig naa , met die van
pooreif of

Pater Labat overeen. In de Algemeene Ver- Handen»

zameling der Reisbefchryvingen , vindt men ee-

nige nader opheldering aangaande de Pooten van

die Dier , die niet weezentlyk als Menfchen

Handen zyn, gelyk men dezelven, uit hoofde

-der benaaminge van Mana^i , heeft afgete-

kend. Het zyn , wordt daar gezegd , alleenlyk

zekere Vinnen , naby de Ooren geplaatll, by

. I,D££i^ 1 Stuk. hCt

3J

59
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L Afdiï£l. het Lighaam finaller dan aan 't end , 't wellj

VIIL door drie verdeelingen is gefplitil , die vier kleine

tük"^^" P^^^^^ maaken 5 ieder aan de top met 2ekere Eclt-

agtigbeid , als een Hoorntje, gewapend. Het

Wyfje bedient zig van deeze Vlerken , om haar

Jongen vaft te houden en aan de Borflen , die

een weinig hooger flaan^ te brengen. Dit is al

het gebruik 3 dat zy 'er van kan maaken: want

deeze Dieren gaan niet, gelyk het Rivier-Paard

van den Nyl , langs den Oever loopen en deeze

Pooten zyn veel te klein en zwak om haar Lig-

haam te onderfleunen. Daarenboven is dit blyk-

baar, dewyl dit Dier, wanneer het door de Eb-

be op het drooge raakt , zig in 't geheel niet

redden kan, maar onmagtig leggen blyft. Met

reden zal men dan ook de Hiftorie van een Ma"
nati^ die op 't roepen van Mato uit het Meir

op dfen Oever en in Huis kwam loopen , gelyk

zy volkomen fabelagtig fchynt , als zodanig

verwerpen mogen.

Verfchei- Uit de Befchryvingen van Labat en de la
deuhedea. CoNDAMiNE blykt , myns oordeels, dat zy het

:zelfde Dier bedoelen , 't welk Clusius be-

fchreeven heeft onder den naam van Zee-Koe,

\ Is waar , dat de la Condamïne van de Staart

niet fpreekt 5 maar , dewyl hy het een Vifch

noemt , zal het waarfchynlyk iets gehad heb-

ben dat naar een Staart zweemde , 't welk

Clusius met reden noemen kon , een wanfcha-

pen Staart. Ook kan dit Dier, zo wel in ge-

daante als in grootte en hoedanigheid , op by-

zon.
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zündere plaatfen des Aardbodems wel cenigzins ï.Afdeeu

verfchillen, In de Niger-Rivier van Afrika is VI II.

men sewoon Lamentins tè vinden van zeftien
^"^^^^^^

, . ^ ^ ^r STUK..

tot agttien Voeten lang en vier of vyf Voeten

dik. Ook heeft men berigt gekreegen van 't

Eiland r^^^g-^? 5 dat aldaar zulke Dieren gevan-

gen worden 5 van duizend of twaalfhonderd

Ponden gewigts, v/elker Huid, bereid zynde,

zeer fterk Leder geeft.

De Zee-Koe wordt in de Rivier Niger be- Voorttee*:

laagd door de Krokodillen en andere verfcheu- ^'^^^*

rende Dieren, die haar, zo zy ze magtig kun- -

nen worden , in 't geheel of ten deele verflin-

den. Aan de Kuflen , en in den Mond der Ri-

vieren 5 zyn de Haaijen haare dcodvyanden.

Of zy meer dan eens in 't Jaar Jongen werpt,

is niet zeker ; doch het fchynt , dat zy twee

te gelyk baart , om dat men dikwils twee

Jongen vindt by het Wyfje, die beiden gelyk

van grootte zyn.

Het Vleefch der Zee-Koeijen maakt een groot Gebruik

deel van den Leeftogt der Inwooneren vanTfi" ru^
. Vleefch en

Guadaloupe, St. KriftofFel, Martinique en de Spek.

nabuurige Eilanden uit , alwaar hetzelve Jaar-

lyks , by verfcheidc Schepen vol , van 't Vafte

Land van Amerika gebragt wordt , en men ver-

koopt het Pond voor anderhalf Pond Tabak.

Men verzekert , in 't algemeen , dat het, verfch

zynde, als Kalfsvleefch fmaakt, en gezouten

ongelyk beter dan Thonynen , kunnende ook

langer bewaard worden. De Ickkerfle plaatfen

1 DsKL» 1. Stuk, Zyn y
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LAFDÈEL.^^y^' van half wegen de Ribben tot onder dci>.

VIII. Buik) en de Uijers munten in fmaakelykhcid

Hoofd, boven alles uit. Ook vindt men, langs de Rug

heen, een laag Spek van vier of vyf Duimen

dik 5 zo vaft en goed als Varkens-Spek , ja

beter, om dat het niet ligt gerftig wordt. Van

dit Spek en de Reufel , die binnen 't Lighaam

zit, onder een gefmolten, wordt zeerduurzaa-

me Boter gemaakt.

J>e Steen in Het voornaamfte , 't welk de Zee-Koe van
den Kop ^y^g beroemd gemaakt heeft, is de Steen in
van de Zee-
Koe. derzelver Kop, waar aan men den naam van

Lapis Manati geeft. Sommigen zeggen dat

' deeze Dieren ieder twee, anderen dat zy vier

zodanige Steenen in den Kop of in de Herfenen

hebben , ter grootte van een Kaatsbal en fom-

tyds grooter. Zy zyn niet volkomen Klootrond

,

maar platagtig of ingedrukt, wit of vleefch-
'

kleurig, zeer hard van zelfftandigheid. De
Chineezen hebben veel agting voor deeze Stee-,

nen, en de Amerikaanen fchryven een groote

kragt aan dezelven toe , wanneer 'er iets van

,

tot poeijer gemaakt zynde , met eenig Vogt

wordt ingenomen. De Ouden hebbenze aange-

preezen tegen het Kolyk, en als Steenbreeken-

.

de middelen. Hoffman geeft den Lapis Manati

op, als een Middel tegen de Vallende Ziekte,

*t Is zeker, dat zy niet van natuur als Steen,

maar als Been of Hoorn zyn , hebbende iets

lymagtigs met eenige vlugge deelen vermengd, ,

. . gelyk de Tanden van 't RivierpaaTd. Menoor-4

deelt
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óeelt ze tegerl de Koorts dienflig, en tot ver-
^^ Afdeeu

zagting der Pynen van 't Graveel, ter Giftevanjx.HQOF©-

twaalf Grein tot een Scrupel. Sommigen egtcrs™^.

veroordeelen dit Middel 5 omdat het fomtyds

doet braaken en veelal te hevig werkt.

IX. HOOFDSTUK.
Befchryving van ^^ Luijaards, zo die van A*

merika , welke Ai genoemd wordt , ah de

Traaglooper ï;/?/? Ceylon.

DE Naam van Luijaard , in 't Latyn Igna- Naamsre*

vus, wordt gegeven aan een Indiaanfch

Dier, *t welk in gedaante naar een Aap ge-

lykt 5 doch byfter traag is van gang. IIinn^ats

befchryft het by den Geflagtnaam van Brady-

j)usy een famenvoeging van twee Griekfche

Woorden, die byna met den Latynfchen Naam

Tardigradiis overeenkomt; zynde in dien zin

by de Ouden gebruikt geweeft.

De Heer Klein , die de Verdeeling van zy-
j^apof^^n^.

nen tweeden Rang der Viervoetige Dieren naar l^ing»

't getal der Vingeren maakt , heeft de twee Soor-

ten van dit Gellagt elk in een byzondere Fa-

milie gebragt (^). Brisson ftelt de Luiaards^

als enkel Kiezen en geene andere Tanden heb-

ben-

' f*) 2ie it .UitgeZogtt .^FfthundeUngffh I. pEiti
biadz, 459.

*
^
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LAFDEEL.bende, met de Armadil in zynen tweeden Rang

ItJC.HooFD' (t)- D<^ Heer Linn^eüs" hadt voorheen deeze.

^"^•; Dieren 3 onder de genen, die iets van deMen-

;

fchelyke gedaante hebben {Anthropomorpbd) ,

~"*^

in den Ecrften Rang der Viervoetige Dieren,

geplaatft (§), thans brengt hy ze in den twee-

den Rang, onder de Bruta.
y^

Kenmer- De Kenmerken van ditGeflagt, volgens LiN-

NiEUS, zyn; dat het, geen Voortanden hebben-

de, gelyk alle de Dieren van deezen Rang,

met Honds- of Hoektanden , die omtrent ftomp

zyn en zeer ver afftaan, voorzien is, en met

ftompe Kiezen of Agtertanden wederzyds. De
Heer Brisson msrkt aan, dat deLuijaardgeen

Voortanden noch Hondscanden beeft : waar-

fchynlyk zal hy de Hoektanden van Linn.eus

mede voor Kiezen riceraen. Volgens beiden is

het Lighaam van dit Dier ruighaing.

Soorten.
Twee Soorten zyn 'er maar van dit Geflagt

bekend: beiden hier nevens afgebeeld.

!• (i) Luija^rd met drie- Vingtv i ^e lijmden en een
Tridaaylus.

korte. Staart.
Drie-Vin-

gerige. By de Amerikaanen heet dit Dier M^ of

Pt.. IX. Ouaikarê^ of, zo Kircherüs en Clüsujs zeggeny
^'S-'- Haut,

ft) "Tac hhAz' Tiï. hier voor.

(§) Jy,^. ATc^f. Ed. VI.

(i ) Braciypus , Manibus tridadtylis , C^Uvk hrevï. ^wfmaf??.

/ ^cudsm.h.p, 487 ^. Mm. ^d, Fnd, 4. Arétopithje-

cus. Gfsn. Qji'^idrt^p. §69. T. 870. Ai five l^navus.

Marcgr. Braj, :?2i. Clus. Fxot, iio. T. ^73. Sïb. Mus.
I. p ij. Tab. XXXlll. Fig. 2. Qlear, Alu^s. 7, Tab. VI.

Fig. 2i ' :





Plaat IX.
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tkm , wegens hec Woord Ha ^ Ha, Ha, 't f, Afmrl.

welk het by nagt verfcheide maaien herhaalt, ix Hoofd*

De Spanjaards en Portugeezen noemen het Pe- stue.

zil/o ^ en Perko l/ges o , of ook Priguiza*

JoHNSTON heeft 'er twee Afbeeldingen van ge-

geven ^ onder den naam van Ignamis , waar van,

volgens Brisson , de eene , Tab. LXII , goed is

>

de andere Tab. LXXIV, niet deugt; zo imn

als die , welke onder den naam van Papio-. 2.

Tab. LXI5 voorkomt; noch ook die van Clü-
,

siüs of Gesnerus. De Afbeelding van Seba,

zegt hy 5 is uitmuntende.

Dit Dier is van grootte th ieen gemeene LigHaams»*

Huiskat , hebbende de langte van omtrent twee
""

Voeten, volgens Brisson 5 doch^ volgens Clu-

siüs 5 maar van veertien Duimen. De Hals heeft:

de dikte van twee of op 't hoogfte drie Duimen

volgens Clusiüs; maar deeze Schryver, zegt

Ray 5 fpreekt 'er enkel van uit het zien eenet

gedroogde en bereide Huid van dit Dier , die

op de plaats van den Hals te veel was uitge-

rekt De Hals is 5 het Hair mede gerekend , vier

Vingeren dik : de Voorpooten zyn zeven Vin-*

geren lang , de Agterpooten maar zes. Het heeft
*

twee prammen aan de Borft en platte Fooien j

gelyk de Ëeeren en Aapen, doch zeer fmal;

waar uit , zo fommigen zig verbeelden , ligt te

begiypen is, dat het zo moeijelyk kan loopen :

doch anderen leiden dit van de onbuigzaamheid

der Pooten af , en de Heer Brisson fchryft

zulks daar aan toe, dat de Schenkels der Voor-

in deel. i.SiuK. Hh poQ«
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I. Afdeel. pooten langer dan die der Agterpooten zyn,

IX.HüOFD- even gelyk dit ook in de Nagelen plaats heeft

;

^^^^*
fchoon Clusiüs zegt, dat zy aan de Voor- en

Agterpooten even lang zyn. Deeze Nagelen

.zyn geelagtig wit, nederwaards gekromd, aan

den bovenkant rond , aan den onderkan| hol of

geutswyze , en zeer fcherp van punt. De Kop

is klein en rond, voorzien, volgens Clusiüs,

met klein, kort en zagt tlair, gelyk ook de

Kin en Gorgel, die geel is. De Snoet is als die

van een Aap, kort en kaal; de Tanden klein

als der Lammeren, niet puntig maar breed; de

Neus Hairloos, opgewipt en zwart; de Oogen

klein , zwart en toegelooken. Uitwendig heeft

het geen Ooren, maar gaten in 't Hoofd tot

Gehoor. De Staart is een halven Vinger lang

en Eivormig rond met een klein puntje. Over

^t geheele Lyf is het digt met Hair bezet , dat

de langte heeft van byna twee Vingeren , Afch-

graauw, of bruin met wit gemengeld; de Rug

en 't Aangezigt is gantfch ,wit , maar over 't

midden van de Rug loopt een donker bruine

llreep , die naby de Agterpooten eindigt. Het

Hair van den Hals is langft , maakende , aau

beicjp zyden , als neerhangende Hairlokken.

Efoen- Dé traagheid van gang in dit Dier is verwon-
fchappen.

(jerlyk. Als het verre togten moeft doen , zou

het gevaar loopen om onder weg van Honger te

fterven : want men merkt aan , dat het langs

den Grond naauwlyks vyftig Schreeden op een

dag voortgaat. Kircherüs verhaalt, dat het twee.
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ilagen werk heeft om in den top van een Boom l, Afdeel,

te komen, en even zo veel om weder uit den- ix.Hoofd-

zelven neer te klimmen : doch de Heer Lin-
^^^^*

N.EÜS verzekert , dat het gemakkelyk klautert.

Het onthoudt zig byna altoos in de Boomen,

waar' van het de uitfpruitende Bladeren eet. Het

fchynt niet te drinken , en is zeer bang voor

Regen* Verfchrikt zynde, buigt het den Kop,

dan over de eene , dan over de andere zyde.

Seba zegt dat het, gelyk de Kinderen, huilt

en lacht in éénen adem. Het kan yzelyk

fchreeuwen , en maakt een Geluid als dat van

een jonge Kat, herhaalende zes maal a ^ i oïai^

met afloopendc toonen, gelyk la^ fol^ fa ^ mf^

re 5 m ; 't welk Clusiüs potfig heeft doen zeg«

gen, dat de Luijaard de uitvinder van 't Mu-

ziek geweeft zy.

LiNN^XTs zegt , dat dit Dier in Zuid-Amerifca

huisveft; Brisson, dat men het zo v^el in de

Ooftindiën vindt , als in Guajana en Braffl. Klein

fpreekt van een zeer klein Luijaardje uit Ooft«

indie , dat hy weleer in zyn Kabinet had.

By de Ontleeding van een Wyfje heeft men
y , ,.

^
bevonden , dat het Hart , uit het Lighaam ge» dedea,

rukt zynde , zig nog een half uur bewoog

,

gelyk zelfs het geheele Dier, toen alle de In-

gewanden daar uit gehaald waren , nog eenigen

tyd leefde. Boven aan de Maag was een aan-

bangzel als de blinde Darm, ter langte van een

Span. De Nageboorte beftondt uit kleine Kher-

agtige deeltjes, van grootte als Boonen^ roodagtig

I Deeu I Stuk. Hh 2 VaU
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LAfdeel.v^^^ kleur, gelyk de zelfftandigheid derNicpeii

Jjc.HooFD De Vrugt hadt Hair, Tanden en Nagelen.

STUK. ^2) Luijaard met twee-Vingerige Handen y zon-

Twee-Vin- Deezc foort heeft twee Klaauwen aan de

Pl^^ix. Voor- en drie aan de Agterpooten , die meer dea

^^£' ^* naam van Vingeren verdienen dan in den ande-

ren Luijaard, alwaar de Pooten niet verder dan

de Wortels der Nagelen verdeeld zyn. De Na-

gelen ofKlaauwen, die 'hy heeft 5 zyn insgdyks

zeer lang, fterk en haakswyze krom ; bekwaam

om zig vaft te houden in ' t Geboomte. Hy heeft

uitwendige Ooren , die taamelyfc^root zyn , doch

onder 't Hair verborgen, leggende plat tegen 't

Hoofd aan , dat klein en rond is. Over 't ge»

heele Lyf is hy met niet minder digt Hair be-

kleed dan de Luijaard van Amerika , doch de Snoet

fteekt een weinig meer uit. De kleur is,

langs de Rug heen , bruinrood , met Golven ;

onder aan den Buik bleek graauw. Hy heeft

twee prammen aan de Borft. De woonplaats

is op 't Eiland Ceylon.

"Eisen- Dit Dier is geen eigentlyke Luijaard (zegt
fchappen. j^ jj^^j. ^j^^u^ ^^ fchoon liet niet zo vlug

/ zy als de Aapen en andere Beeften. Seba ,

niettemin ,, geeft het den naam van Traag-

looper, en anderen verhaalen dat hetzelve by-

na in 't geheel niet langs den Grond kan

gaan:

(2) Bradypus, Manibus didactylis, Caiida nuUa. Mus,
\Ad. i'^rid, 4, Tardi^radus Ceylanicus. Seb. Af«i. I. p,.

; :54. Tab. XXXIV, Fig. 1. Tab. XXXIII. Fig. ^
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gaan: hüisveftende met zyn geheele Gezin opx.Afdeeu

éénen Boom. 55 Ik heb dit Dier nooit gezien, ix.~ogfo-

55 (zegt de Heer Brisson,) en ben niet zeker 5^*^^^*

35 of het de Kenmerken heeft van dit Geflagt.

55 Seba fpreekt van zyne Tanden niet ; nóch-

„ thans meen ik^ dat men het in dit Geflagt

55 mpet plaatzen , dewjd het genoegzaam naar

55 den Luijaard zweemt, door zyne Levenswy-

55 ze , door zyn Gefchreeuw en zeifs door zyne

5, Lighaamsgèftalte. Ook wil ik liever, voor

35 dat ik beter onderrigt zy vanzyn waareKen-

55 merken , hetzelve in dit Geflagt brengen daa

55 in 't Gezin der Kameelen, gelyk Klein ge-

55 daan heeft."

De Heer Klein $ egter , hadt dit Dier , zo veel

ik begryp, niet geplaatft in het Gezin der Ka-

meelen , maar wel in het Gezin der Hairige

Dieren met twee Fingeren , tot het welke de Ka-

meelen behooren ; even als hy de Mieren-Ee-

ters en vier Soorten of V^erfeheidenheden van

den eerfligemelden Luijaard , in het tweede Ge-

zin met drie Fingeren plaatfl: ; enz. Het Jong

van dit Dier, ter wereld komende, heeft geen

Hair en gelykt naar een jong Hondje. De ge- ^

heele Gefl:alteis zo grappig, dat Klein het des-

wegens Si/enus of Simia perfonata , 't welk zo

veel zegt als gemaskerde A^j>^ heeft gelieven

te noemen-

1.DEE1. iSxuK. Hh 3 X* HOOFD-
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L Afdeël.

X. Hoofd-
stuk»

^c(±te,^^cA>.

Naams-
reden.

Rang»
fchiklving.

X. H o o F D S T U K.

Befcbryving van de Mieren - Eeters , zo de

^ gröote^ TdmdXidiXX^genaamd^ ah de'kkine ^ die

* men Coati noemt : hunne Levensmanier , Ei*

• genfcbappen^ en Gebridh

DE Griekfche Naam 5 Myrmecophaga , by wel-

ken dit Dier van den Heer Lïnn^us be-

fchreeven wordt^ komt volmaakt overeen met den

Nederduitfchen ^ waar mede het al lang bekend

bekend geweeft is, en met den Franfchen Man-

'ge-Föurmis , die 'er fomtyds aan gegeven wordt.

Gemeenlyk cïgter noemt men het in 't Franfch

Fourmiller , en in 't Engelfch /Int- Bear , 't welk

overeenkomt metUrfus Formicarius , gelyk Car-

DANüs het genoemd hadt , dat is Mieren-Beer:

welke Naam veel verder gezogt is dan de ande-

re ; hoewel men niet ontkennen kan 5 dat het

Lighaam van fommJgen eenigcrmaate naar een

Beer zweemt. In Amerika wordt dit Dier Ta^

manduü geheeten.

, De. Heer Klein heeft den Mieren-Eeter ge-

bragt in zyn tweede Gezin der Hairige en Ge*

vingerde Dieren , behelzende de genen die drie

Vingeren hebben aan de Voorpooten : doch hier

blykt de onvolkomenheid van zyne Schikking,

alzo de Soorten van dit Geflagt twee, drie of

vier-Vingerig aaa de Voorpooten zyn. Brisson

ftelc
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.
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ftelt de Mieren-Eeters en het Schubdier, om i, Afdf.ru

dat zy geheel geen Tanden hebben , in zynen X. F-Iooïd*

Eerflen Rang der Viervoetige Dieren (*). Lin- ^^^^*

N^XTs hadt 'er te vooren^ om de zelfde reden,

X]jpen Derden Rang van gemaakt , onder den

tytel van Agride ; thans brengt hy ze onder de

Bruta^ (diegeene Voortanden hebben 5) inden

Tweeden Rang,

De Kenmerken zyn eenvoudig. Het Dier Kenmer-

heeft geen Tanden : een Tong die rolrond is en

zig kan uitrekken: een Hairig Lighaam. De
> Heer Brisson merkt hier by aan, dat de Die-

ren van dit Geflagt^fommigen een zeer langen,

anderen veel korter Snoet hebben , doch alte-

maal een kleinen Bek.

Hy telt vier, de Heer Linn^üs drie Soorten Soorten,

van Mieren-Eeters , die door 't getal der Vin-

geren of Nagelen ondericheiden w^orden , als 1

volgt.

(i) Mteren-Eeter met twee Vingers aan de L

Voorpooten , vier aan de Agterpooten.
rv^J!,^^^'-"^'

Deeze, die door de Negers te Suriname Coati g^rigc of

genoemd v^ordt , en door de Franfchen van Gua- xe^^^^^

lana de i^'/^m^Mieren-Eeta*, is de kleinfte Soort ^^^'- ^*

van ditGeflagt, zegt Brisson. Hy heeft, van

't end van den Snoet tot aan het uitcifte van de

Staart , de langte van omtrent vyftien Duimen

:

de

() Zie bladz. ito. hier voor.

(i) Myrmecophai>a Pjlmis didaflylis , Plantis rerrt"

ilUdylis. Mus. s^k. Frid» Z^. Tamandua /7t^ Coari A«
mericana alba. Seb, Mt^sA, vig.óo. Tab. XXXVIL Fig. j.

i, Dtüï^ I STUiv. Hh 4
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t AFDEÈL.de Staart is langer dan bet Lyf en de Kop ee

X. Hoofd- iamen ; de Hals vry kort. Aan de Voorpootea
$TüK. heeft hy twee Klaauwen , waar van de uitwaard-

fe zeer groot is. De Snoet is kort , doch de

gaaping van den Bek wyder dan in de anderen;

de Ooren zyn klein ; de Oogee taamelyk groot.

't Geheele Lyf is uit den witten geel met grys

daar onder gemengd ; digt bezet jmet Hair, op

't gevoel ZQ zagt als Zyde, Hy woont in

Guajana.

II. (2) Mieren-Eeter met drie Fiiigers aan de Vöof'--
Trida&yia, r ia
Drie-Vin- peoUn^ vyf aan de Agterpootcfh

gerige of Deeze wordt van de Bi^^liaanen Tamandua^
grooteiui- ^ , ,

W
,

ge, Guacu geheeten; van de Gaajaners Ouanrij 10

\ algemeen groote Mieren-Eeter : de Heer Bris-

SON noemt hem Fourmilkr Tarnanoir. Hy is y

zegt hys de grootfle Soort van dit Geflagt^,

hebbende 5 van 't end van den Snoei tot aan het

oiterfte van de Staart , de langte van zes en een

halven Voet : naamelyk den Kop vmi veertiea

Duimen ; den Hals van vier Duimen > en het Lyf^

zo wel als de Staart , elk van twee Voeten zes

Duimen. Zo dat ^hy, wat het Lyf belangt 5

de grootte van een Jagthond heeft , doch hy

Haat veel laager op zyn Pooten ; want de Agter-

beenen zyn maar een Voet lang en de Voorbee*

nen een v^einig langer, Aan deeze zyn vier,

aan de anderen vyf Vingeren of Klaauwen, alte-

ma^al

(2) Tamandua Guacu. Marcgr. Bras^ 22^. Seb. Mhs*
I. p 60, Tab. XXXVil, Fig, z. & TaU XL. Fig.^. Kaj,
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maal gewapend met fterke Nagelen. Die ini.AFDEEtt'

bet midden der Voorpooten zyn de langften. x. Hoofd-

De Snoet is zeer lang , de gaaping van den Bek ^'ï'^^*

zeqr klein: de Ooren zyn kort en rond 5 de

Oogen klein. De Staart yan dit Dier is met

zeer lange Hairen bezet en breed , zodanig dat

dezelve 5 wanneer hy ze overend (leekt, hem

voor de Zonnefchyn befchaduwt. Al zyne Hai-

ren 3 dat zeer zeldzaam voorkomt, zyri plat en

langer aan 't ageerde dan aan 't voorite van

zyn Lyf, ftaandedie aan den Hals en den Kop

voorwaards gekeerd. Zy zyn alle wit en zwart

bont, doch de agterlykfte zwartft. Een breede

zwarte ftreep, loopende dwars over de Borft

,

en langs de Zyden opwaards , eindigt verfmal-

lende op de Rug? omtrent in 't midden der lang-

te van het Dier. De Agterpooten zyn zwart

,

de Voorpooten wit , met een zwarte plek digt

aan den V^oec. Het heeft twee Ui^'ers aan de

Borft en zes aan den Buik: 't loopt langzaam

en klimt ook in de Boomeïi, De Woonplaats

is aan de Kaap de Goede Hoop, in Guajanaen

Brafil.

Aangaande de Afbeeldingen van dit Dier zegt

de Heer Brisson, dat die van Johnston en

Marcgravius goed zyn , doch die van Klein

gebrekkelyk , daar in , dat de Hals en Kop veel

te lang zyn afgebeeld en de Snoet wanfchapen.

Klein, zegt hy, heeft deeze Soort verward

met die, waar van Seba op Plaat XXXX.
Fig' I.) de Afbeelding geeft, onder den naam

i.deel. istuk. Hh 5 van
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LAFDEEL.van Tamandm Guacu uit Brafil ofMieren-Beer.

X.HoofD-Ik verwonder my, dat beide de Figuuren vaa
STUK. Seba, welke Linn^us aanhaalt om dit Dier te

betekenen, een kaale Staart hebben, daar Lin-

N.EÜS zelf 'er een breede Staart aan toefchryft,

als een Vliegelap.

Een kleine Van den laatftgemelden maakt Brïsson een
Soort met byzondere Soort, die hy noemt de Mieren Eeter

Pl. X, ^^^ lange Ooren of de kleine , en ze aldus be*

^^i' 2. fchryft. De Voorpooten zyn in drie de Agter-

pooten in vyf Vingeren verdeeld. De middelfte

Nagel of Klaauw der Voorpooten is veelgrooter

dan de anderen ; de Snoet zeer lang; de gaaping

van den Bek klein ; de Ooren lang en flap han-

gende i de Oogen redelyk groot. De Staart is

lang en loopt fpits aan 't end, zynde van bo-

ven bleek vaal. Het geheele Lyf is met lang

/'' Hair bedekt, dat van boven helder Kaftanie-

t)ruin is, van onderen rofler. Het Dier woont

in de Weftiüdiën,

Seba, zegt hy, heeftop Plaat XXXVII.

de Afbeelding gegeeven van een anderen,

die van deezen niet verfchilt dan in grootte , als

kleinder zynde en Vleefchkleurig rood. Ik denk

' dat het een Jong zal geweeft zyn van deeze

Soort. Klein heeft hem, onder denna^m van

Tamandua /vanBrafil, befchreeven.

2IT. (3) Mieren-Eeter met vier Vingers aan de Voor^

tyla!^"^

^^'
pooien , vyf aan de Agterpooten.

Vier Vin»
. DeC-

kleine Mie- (3) Tamandua L Marcgr. Br4s.2l6. RaJ. Qjptidr*

ren Eeter. 242. Si^B- -^«^' !!• Tab. XLVH-Fig. 2.
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. Deeze wordt ^ in 't algemeen, de kleine Mie-^i.^vTimu

reU'Eeter genoemd , en by de Brafiliaanen Ta-- X. Hoofd-

ntandua L Hy is maar half zolang als de Groo-^™^*

te of Tamandua Guacu, doch omtrent eens zo

groot als de allerkleinfte of Coati. De koleur van

^Qn Kop , Schenkels , Pooten , de Staart en 't

geheele voorfte deel des Lighaams , is uit den

witten geelagtig, doch die van het agterfte deel

donker rood. Hy heeft , even gelyk de groote

,

een bruinen Band voor om hetLyf, dieweder-

zyds naar boven ftrekt tot aan het midden van

de Rug. De Staart is byna Hairloos. Hy woont

in Guajana en Brafil.

De Heer Linn^üs zegt van deezen. Hy gaat

by nagt uit 5 en flaapt over dag 5 met den Kop

onder de Voorpooten verborgen. Vergramd

zynde grypt hy den Stok aan, en fnorkt, op.

zittende als een Hond , op de Agterpooten.

Het uiterfte van de Staart is kaal , waar mede

hy zig kan ophangen aan de Takken der Boo-

men, 't welk in den voorgaanden geen plaats

Jaeefté

Alle deeze Dieren , hoc vcrfchillende ook in , HuTiné

gedaante en grootte, hebben dit gemeen, dat nier.

zy iVazen op kleine Infekten , doch inzonder-

heid op Mieren ; waar van in Amerika , alwaar

zy byna alleen gevonden worden , een groote

menigte is. Men zoude zig billyk mogen ver-

wonderen , hoe een zo groot Dier , als de groote

Mieren- Eetcr is, de Koft kan krygen van zul-

ke kleine Diertjes; indien men niet wift, dat ia

1. deei, I, stux. Ame-
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LAfdeel. Amerika veel grooter Mieren zyn dan de On^»

X. Hoofd- zen 5 die de Poitugeczen Mieren van Bezoek

noemen , om dat zy op zekeren tyd in de Hui-

zen komen , en al het Ongediert vernielen.

Dceze groote Mieren zwerven door de Boflchen

^een en weer, In 't algemeen egter fchynen

deeze Dieren hun Voedzcl te krygen uit de

Mieren-Neften , die zy ofmet de grootfte Klaauw

openen, of waar nevens zy leggen gaan om ze

door lift te betrappen. Het Werktuig, datzy

hier toe hebben, is eene lange rolronde Tong,:

welke de Groote Mieren-Eeter over de twee

Voeten uit zyn Bek kan fteeken , en, wanneer

dezelve dus op den Grond legt, gaan 'er de

Mieren, die het zig verbeelden een Worm te

zyn , in menigte op zitten ; als wanneer dit Dier,

de Tong fchielyk intrekkende , dezelven ver-

bindt. Geen ander Middel heeft de Natuur aan

dit Schepzel gegeven, om zig de Koft te be-

fchaaren : want de opening van den Bek is klein

en rond , en het is met geene Tanden om te

byten, te verfcheuren of te kaauwen, voor-

Pl. I. ?:ien ; hoewel het twee Kaafcebeenen heeft, ge-
Fi£, 2.

jyj^ ^j^ jg Afbeelding van het Bekkeneel, hier

\ voor gegeven , blykt,

tigen- Voor 't overige zyn deeze Dieren, zowel

€a^GS>ruik.^^^
de Luijaard, zeer taay van Leven. Marc-

GRAvius verhaalt, dat een Mieren-Eeter van

onze derde Soort, gevild zynde, ten grootften

deele nog leefde , fchoon hy agt dagen honger

geleeden hadt. Boven aai;i de flinker Nier vondt

hy
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hy een driehoekig uitftek, door een dubbeldj^AFDEEt,

dun Vlies aan de Nier gehegt: in de Darmen x. HooFxy-

veele ronde Wormen: de Klapvliezen van het^"^'^^*

Hart €n 't Galblaasje waren zeer groot, De

Huid 5 zegt hy, is dik: 't Vleefch ruikt als dat

der Vofli^n en wordt niet gegeten. De grpote

Mieren-Eeter , ja zelfs ook de allerkleinfte, is

zeer gewild wegens zyne Vagt, die als Bont

gebruikt wordt.

XL H O O F D S T U K
Befcbr'^ving van het Schübdier , anders de ge-

fchubde Haagdis of Chineefche Duivel ge-

naamd.

Dit Dier , 't welk het laatfte is in den twee- Naai^s*

den Rang der Zoogende Dieren l;)y derf'^^^"*

Heer LiNNiEUS , heeft hy den Geflagtnaam ge-

geven van Manis; waarfchynlyk wegens de

fchrikkelyke Vertooning , die het vergramd zyn-

de maakt door zyne Schubben overend te zet-

ten 5 en om die reden zal het milTchien ook de

Duivel van yava , of Chineefche Duivel^ ge-

noemd zyn. By de oude Schryvers der Natuur-

lyke Hiftorie voert het den Naam van Gefchuh'

de Haagdis
'^ by Seba van de groo^e gefchubde

Ceylonfche Armadil; by anderen van de gefchub"

de Mieren-Eeter (i). Dit laatfte waszekerlyk

de

(i) 'Manis Pedibws pentadadylis. ^^* Stcckh, 1749»

1. Djcel. I Stuk.» p. 25^,
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ï. Afdeel. de meefl gepafte naaiii , als die zyn Eigenfchap

XI*HooFD-en Gedaante zeer wel uitdrukt, en het is te

«TUK. verwonderen , dat 'er een byzonder Geflagt van

gemaakt worde, daar men geen andere Ken-

merken opgeeft 5 waar in hy van den Mieren-Eeter

verfchille, dan de gefchubde Huid, ep de Lig-

haamsgeftalte ook zo veel overeenkomft heeft.

Ik heb 'er, dewyl zyne Schubben alleen ge-

noeg zyn geweeft , tot het maaken van een by-

zonder Geflagt , den Naam van Schübdier aan

gegeven; te meer om dat de Griekfche Geflagt-

naam , Pholldotus , welken Brisson aan dit Dier

• geeft, ook dit betekent. Veeleigener kwam

my dit voor , dan dit Dier , in navolging der Ou-

den , ScbubbaagcHs of Mier-Iiaagdh te noemen,

daar het met de Haagdis in 't geheel geen gc-

meenfchap heeft. Het voert ia Ooftindie den

naam van Pang-goeling^ in Amerika wordt het

Tatöe geheeten.

Kenmer- Behalve de gemelde Kenmerken^ geeft Ltn-

j^ens^Lm-N^^us van het Schübdier de volgende Befchry-

K^üs.
yij;jg^ fjet Lighaam is , van boven , als [een

Pynappel bekleed met Schubben , die aan den

grondfteun geftrecpt en door Borftels van een

gefcheiden zyn : van onderen ftekeüg ruig. De
Staan:

p. 26v Tab. VI. Fis;.;. Armadillus fqiiamarus major Cey^
lanicus. So. Mus. 1. p- 88. Tab. LIV. Fig. i , Ze Tab,

ï^llï, Fi«. 5. Aldii. Qjiadr. èój. Lacertus rqu?.mofiJS.

Clüs, Exot. 374. Bont. Jay.60 Olear. M^ps,^. Tab.

VIL Fig. I. Pet. Gaz. 32. Tab. XX. Fig. i, 2. Raj,

Qif^adr, 274. Myi mecophagüs fquamatus , f. DgeiiiOnThe»

baicus. Kerm, Mtts. 295-.
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Staalt is rondom gefchubd. De Oorlapjes zyn l Afdeel*

bloot en gerond. Het heeft vyf Klaauwen , xi.Hoofd-

waar van de middelften der Voorpooten de groot-
^^^^^*

Hen zyn : welken het onder 't loopen famen-

trekt. Het heeft veel overeenkomt met de

Mieren-Eeters.

Brisson geeft twee Soorten op van dit Ge- Befchry-

flagt, waar van de eene aan alle de Pooten vyf ^risson*

Vingers of Klaauwen heeft en rondagtige Schub*

ben 5 de andere^ die hy de Langfiaartige Pbo^

lidotus noemt , vier Klaauwen aan alle de Poo-

ren , fcherpagtige Schubben en een zeer lange

Staart. De eerfte befchryft hy aldus. Dq
langte van 'c geheele Lyf is omtrent drie of

vier Voeten: Seba zegt, dat 'er zyn van over

de zes Voeten lang. Het Dier fchynt geen Hal§

te hebben en de Staart is nagenoeg zo lang als

't Lyf. Aan ieder Poot heeft het vyf Vingeren

of Toonen , met fterke Nagels of Klaauwen ge*

wapend ; waar van de middelden de grootftea

zyn. De Kop is langwerpig, de Snoet fmal,

de opening van den Bek naauw , de Opren klein.

De Kop van onderen en ter zyden, het ondcr-

fte van 't Lyf en de Pooten aan de binnen-zy^

de, zyn bekleed met een zagte Huid, waarop

men eenige Hairen vindt. Het bovenfte van

den Kop en 't Lyf, de buitenkant der Pooten
3,

de Staart van onderen en van boven, zyn be-

dekt met grootc Schubben 5 rond aan 't end,

geftrcept , onder welken eenige dikke roodagti-

ge Hairen leggen. De Schubben op den top

I. D££L. I SruK, Vaj3
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I.Afdeel.^'^^ 't Hoofd zyn veel kleiner dan de andereïï,

Xl.HooFD-I^^ de Jongen zyn deeze Schubben geelagtig ; ver*

5TÜK. volgens neemen zy een roffe'koleur aan , die langs

hoe donkerder of bruiner vi^ordt, met den Ou-

derdom van het Dier. Het kan zig tot een ron-

de Kloot maaken, door Kop en Staart zodanig

naar den Buik om te krommen , dac men 'er niets

van kan zien. Men vindt het in Brafil, alsook

op de Eilanden Ceylon , Java en Formofa.

Vier.Vin- jj^j- andere Schubdier, 't welk Brisson be-
gerig

Schubdier. fchryft , voert, in de Hiftorie van de Akade-

mie der Weetenfchappen, den naam Van de

y Haagdis van Chijïus , of ook van de Ooflindifche

Haagdis. Clusiüs zegt hy, en ALimovANDUSy

hebben 'er een taamelyk goede Afbeelding van

gegeven. De Volkeren van Ooftindie noemen

. het Vbatagen\ de Portugeezen van Bralil Bicho

Vergonhöfo^ dat is fchaamagtig Dier 5 en.deln-

wooners van 't Eüand Formofa Z^^/i^óVz/j/? T^-

joan. De langte is , van 't end van den vSnoet

tot het uitcrile van de Staart, drie Voeten ca

tien Duimen, die van de Staart alleen, twee en

een halven Voet , zo dat 'er maar één Voet en

vier Duimen voor 't Lyf overblyft: des de

Staart omtrent eens zo lang is als 't Lighaam*

Aan ieder Poot zyn vier Vingers, met Nagelen

gewapend; waar van de tweede der voorften

veel kleiner is dan de anderen , en die der Ag-

terpootcn zyn de allerkleinften. De Voorpoo-

ten zyn een weinig korter dan de agterfte. Ten

opzigt van het bekleedzel des Lighaams is geen

ver-
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Verfdiil, dan dat de Schubben in een fcherpej.APDEEL*

'piiht uitloopen. Dit Dier heeft zyn verbïyfop xlHöofd-

't Eiland Formofa en in Brafil. s-ius.

In de Verhandelingen van de Koninglyk ^^^^^^ms-

'Sweedfche Akademie der Weetenfchappen van

'Stokhohii, vindt men de omftandige Befchry-

^ving en Afbeelding van een Schubdier , dat een

Ghineefch aan den Heer Dahlman, toen hy

zig in Ooftindie bevondtV gebragt en voor iets

zeldzaams verkogt hadt. Het was twee en een

haif Voet lang^ en als het liep trok het de Na*

gdén der Voorpooten niet in gelyk de Kat-

ten, maar kromde ze agterwaards en ging op

de rondte der Klaamven. De Agterpooten , in

tegendeel , hadden lange breede Voetzooien
,,

üm op te loopen , en derzelver Klaauwen wa-

ren niet grooter dan de kleinfte der Voorpooten >

onder w eiken de middelfte wel zo lang was als

het platte van de Poot. Aan 't end van den Snoet

vondt men twee als een S gekromde Neusga-

ten 5 waar onder de opening van den Bek zig

vertoonde , klein en rond. De Ooren zaten ?>

digt tegen den Hals aan , gelyk Menfchen Oo-

ren : de Oogen waren klein.

Geduurende de tv/ee Maanden j, dat de ge- Eigen-

melde Heer dit Dier by zig hieldt, heeft hy ^ ^

deszelfs Eigenfchappen nagegaan. Hy meen-

de 5 in 't eerft , dat het een Haagdis ware en

dagt dat het Tanden had: ook will hy niet,

dat het Mieren , Wormen en Haagdiffen , tot

zyn Voedzcl gebruikte. Derhalve was hy 'er

I. Deel. i Stuk, I ï bang
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JéAFDEEL. bang voor 5 en het Dier toonde zig zeer on-

xi-HooFD-i-ufl-ig^ willende by den Wand op klauteren en

fcheurende de Bed-Gordynen aan Hukken. Men
* - hadt het niet kunnen vaft binden, en derhalve

zette hy, by nagt. Stoelen rondom zyn Ledi-

kant; doch het klom 'er over heen en kwam

op 't Bed, doende hem zeer verfchrikken, wan-

neer hy deszelfs Tong aan zyn bloote Beenen

voelde. Het fprong zeer vlug, en wroette al

de Aarde uit eenige Bloempotten , die hy hadt

ftaan. Als men het op den Kopfloeg, ftakhet

den Kop tuffchen de Voorpooten in , en dan liet

het zig draagen aan de Staart. Buiten, voor

aan. de Kamer, was een Plat, met een Leuning,

waar over het eens heen kroop , nedervallen-

de , ter hoogte van zeven Ellen , op een Stee-

nen Plaats, daar het eindelyk van ftierf.

Ontleed- Na dat dc Huid 'er afgetrokken was , vertoon*

kundloe ^j^j^ ^jpr twee dunne fcheef loopende Borften*
Befchry»

^

ving. De Hals reikte tot aan de Voorfchouders, en

ftak, van den Nek af te rekenen, een vierde

o ivan 's Lighaams langte buiten de Romp uit*

-Tegen de Keel aan lag , wederzyds , een lang-

ronde Klier, byna over de geheele langte van

den Hals ; waar van een Buis afliep naar twee
^

kleine Kliertjes, een weinig onder het Strotgat,

aan de Onderkaak. Men vondt 'er geene Strot-

tenhoofds-fpleet in ; ook hadt het Dier geen

Geluid gegeven, dan dat het door de Neus

fnoof. De Tong , die het zeer lang uitftrekte

wanneer het dronk, was zeer fmal, rolrond.,

doch
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doch aan 't end plat en fpits, van onderen metl.AFDEÊi^

twee groefjes aan de kanten, viermaal zo lang XI. Hoofq-

als de Kop, tot aan een Spier, welke zy ver-^™^

der tot aan het Borftbeen bedekte, waar door

de langte nog een vierde deel vergroot werdt.

De Long was taamelyk groot, in vier Lobben

verdeeld. De Lever vulde de gehcele holte des

Buiks tuffchcn 't Middelrift en de Maag, en •

hadt een Galblaas. De Milt was dun, lang-

werpig, zwart. De Nieren hadden de grootte

van Duiven-Eijeren. De Balletjes zaten binnen

de Huid , boven de Schaft , want het was eefii

Mannetje. De Staart was voorzien met twe^

groote Spieren , en zeer Peesagtig.

Pater Tachard maakt gewag van een Schub- EenWyQis

dier, 't welk de Siammers noemden Lm en de^^^^

Portugeezen Bkbo Kergonhofo^ zynde aan de

«nden der Pooten met drie groote en twee klei-

'ne Klaauwen gewapend. liy gaf hetzelve ^

'omdat het, verfchrikkende , zig tot een fteke-

Hge Kloot maakte, den naam van Egel. Het

was ongevaar twee Voeten lang , de Staart daar

onder begreepen. De Schubben van de Staart

waren zo hard, dat men by 't openen van dit

Dier dezelven niet kon doorfnyden. Déope- .

ning van den Bek was klein , de Tong lang en

fmal, die het fomtyds , gelyk de Mieren-Eecers,

uitfchoot, en het deedt geen kwaad. Sckoondic

Dier op 't oogenblik van zyn derven geopend

werdt 5 vondt hy het Bloed koud , 't welk het-

zelve van de Zoogende Dieren zou fchynen af

1, Deel, i Stuk, I i 2 te
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I. AFDÈfeL.te zonderen* , Het Hait was ze^r rood 5 CU

XLHoüFD-hieldt, op 't oogenblik dat men 't opende, mee
STüKi kloppen op. Het was een Wyfje, enhadteeii

Jong in 't Lighaam, weshalve men:de LyfmQ6-
der' bloot maakte , die als in mvee Zakken was

verdeeld,, waar van de grootfte de, Vrugt be-

vatte', de andere met eene kleveri gé StpfFe was

, gevuld. Men zeide hem, dat deeze Dieren

maar één Jong ter Wereld bragten. Hy narA

in een ander Sehübdier waar, dat het Jong op

de Rug van zyne Moer kroop , en zig boven

aan 't begin van de Staart vaft hield, laatende

iig, overal waar de Oude ging, meedraagen.

Eigen. Hct Schubdier, in vryheid leevende , bekomt

enGebruiLzyn Voedzel even gelyk de Mieren-Eeters. Het

legt by de Neften van zulk Gedierte te loeren

met zyn uitgeftooken Tong , die van de Na-

tuur aan dit Dier toe een niet minder noodzaar

Icelyk Werktuig gegeven is , dan de Tromp aan

den Olyphant. Het Vleefch is eetbaar en de

vette Staart wordt voor een byzondere Lekker-

ny gehouden. /
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